
 

                                                Ρ  Ο Κ Η  Υ Ξ Η 

                  Κφπελλο Αριςτοναυτών  Ναυτικοφ Ομίλου Ξυλοκάςτρου 2010  

                                              21- 22 Αυγοφςτου 2010  

Ο Ναυτικόσ ΄Ομιλοσ   Ξυλοκάςτρου διοργανώνει διαςυλλογικό αγώνα για ςκάφθ Optimist ςτισ 21 και 22 

Αυγοφςτου 2010  

 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι κανονιςμοί αγώνων ιςτιοπλοΐασ [RRS] τθσ ISAF 2005 2008 

Οι κανονιςμοί τθσ κλάςθσ 

Οι ςχετικζσ  εγκφκλιοι τθσ ΕΙΟ 

Σκάφοσ που προτίκεται να κάνει ζνςταςθ πρζπει να επιδεικνφει μια 

Κόκκινθ ςθμαία ςφμφωνα με τθ δεφτερθ πρόταςθ του RRS 61.1 a 

Αυτό τροποποιεί τονRRS 61.1 a 2. To ςκάφοσ πρζπει να  επιδεικνφει 

Τθν κόκκινθ κάρτα μεχρι να ςταματιςει να αγωνίηεται και πρζπει 

να ενθμερώςει τθν Επιτροπι Αγώνων για το ςκάφοσ εναντίον του             οποίου κα γίνει θ ζνςταςθ 

αμζςωσ μετά τον τερματιςμό του. 

Αυτό τροποποιεί τθν Τρίτθ πρόταςθ του RRS 61.1 a 

 

2.  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
Ο αγώνασ  κατατάςςεται ςτθν κατθγορία  C  ςφμφωνα με το άρκρο 20 του 

Ραραρτιματοσ 4 των κανονιςμών.  Σκάφθ που φζρουν ατομικι διαφιμιςθ 

Ρρζπει να κατακζςουν φωτοαντίγραφο τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ από τθν ΕΙΟ 

Στθ γραμματεία αγώνων με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ.     

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ       
3.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ με ζτοσ  

                   Γζννθςθσ 1995 και αργότερα, οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου τθσ 



 

                   ΕΙΟ με ετιςια ιατρικι γνωμάτευςθ. Τα δελτία πρζπει να κατατεκοφν 

                   Στθ γραμματεία του ΝΟΞ με τισ δθλώςεισ ςυμμετοχισ  και με 

                  υπεφκυνθ διλωςθ του γονζα. 

3.2 Οι δθλώςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να κατατεκοφν εγγράφωσ μαηί με τα 
απαραίτθτα ςυνθμμζνα ςτθ γραμματεία του ΝΟΞ μζχρι τθν Ρζμπτθ 

19 Αυγοφςτου 2010 . 

 

4.    ΡΟΓΑΜΜΑ 
4.1 Οι ιςτιοδρομίεσ κα πραγματοποιθκοφν ωσ εξισ:  21 Αυγοφςτου 2010  και 

Ώρα 12.00 εκκίνθςθ 1θσ ιςτιοδρομίασ 

 21 Αυγοφςτου 2010 και ώρα 12.00 εκκίνθςθ ιςτιοδρομιών. 

4.2 Θα διεξαχκοφν ςυνολικά 6 [ζξι ] ιςτιοδρομίεσ. Δεν κα διεξαχκοφν   
Ρεριςςότερο από 3 [τρεισ]  ιςτιοδρομίεσ τθν θμζρα; 

 

5.     ΟΔΗΓΙΕΣ  ΡΛΟΥ. 
5.1 Οι οδθγίεσ πλου κα διατίκενται από τθν γραμματεία των αγώνων από τθν 

                   Ραραςκευι 20 Αυγοφςτου2010  

 

6.    ΡΕΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
6.1 Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτον Κορινκιακό κόλπο 

 
 

7    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
7.1 Για να είναι ζγκυροσ ο αγώνασ κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν  

Τουλάχιςτον 3 ιςτιοδρομίεσ. 

7.2 Εάν πραγματοποιθκοφν τρεισ ιςτιοδρομίεσ κα μετράνε όλεσ για τον 
              υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ κάκε ςκάφουσ. 

7.3 Εάν πραγματοποιθκοφν τζςςερισ ι και περιςςότερεσ ιςτιοδρομίεσ κα 
Εξαιρείται θ χειρότερθ για τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ  

βακμολογίασ του ςκάφουσ 

 



 

8.   ΣΚΑΦΗ  ΡΟΡΟΝΗΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ. 
8.1 Τα ςκάφθ προπονθτών και υποςτιριξθσ πρζπει να δθλωκοφν ςτθ 

γραμματεία  αγώνων 

8.2 Οι χειριςτζσ τουσ είναι υπεφκυνοι για τισ μετακινιςεισ τουσ. Θα πρζπει 
να είναι κάτοχοι διπλώματοσ ταχυπλόου και να φοροφν το βραχιόλι  

αςφαλείασ [ quick  stop ] που ςυνδζεται με τον διακόπτθ τθσ μθχανισ. 

     

9.   ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ. 
9.1 Τα ςκάφθ των ςυμμετεχόντων ακλθτών μποροφν να φιλοξενθκοφν ςτισ 

Εγκαταςτάςεισ του ΝΟΞ τθν Ραραςκευι 20 Αυγοφςτου μζχρι και τθ 

Δευτζρα 23 Αυγοφςτου 

 

10.         ΕΡΑΘΛΑ 
10.1 Ζπακλα κα απονεμθκοφν ςτουσ πρώτουσ νικθτζσ των  κατθγοριών 

                     Ανάλογα με τθν ςυμμετοχι 

                     Αγοριών 

                     Ραίδων [ζτοσ γζννθςθσ 1999 ι αργότερα. 

                     Κοριτςιών 

      Κοραςίδων [ ζτοσ γζννθςθσ 1999 ι αργότερα 

             10.2 Η κατάταξθ των κατθγοριών Ραίδων και των Κοραςίδων κα εξαχκεί 

                     Από τθν γενικι κατάταξθ. 

 

11 ΕΥΘΥΝΗ. 
΄Ολοι οι ακλθτζσ ακλιτριεσ αγωνίηονται με το κεμελιώδθ κανόνα 4, RRS ISAF . Ο διοργανωτισ 

Πμιλοσ και οι επιτροπζσ δεν φζρουν καμιά απολφτωσ ευκφνθ για οτιδιποτε ςυμβεί ςε άτομα ι 

πραγματα τόςο ςτθ ςτεριά όςο και ςτθ κάλαςςα κατά τθν διάρκεια του αγώνα. 

           

 



 

12 ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ 
Για περεταίρω πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ παρακαλοφμε επικοινωνιςετε με τθ γραμματεία του 

ΝΟΞ ώρεσ λειτουργίασ γραφείων. 

     

13 ΡΑΑΛΛΗΛΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Τθν Κυριακι μετά τθν ολοκλιρωςθ των ιςτιοδρομιών κα γίνει θ απονομι των επάκλων ςτουσ 

νικθτζσ των  κατθγοριών. 

Οι γονείσ και οι ςυνοδοί των ακλθτών είναι ευπρόςδεκτοι ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΝΟΞ κατά τθν 

διάρκεια των αγώνων. 

 

Ναυτικόσ Ομιλοσ Ξυλοκάςτρου 

 

Ο Ρρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 

Ιωαννίτθσ Αργφρθσ                                         Ραππάσ Γεώργιοσ 

 


