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2ο Κύπελλο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
28 Νοεμβρίου ‐ Βόρεια Ελλάδα – Ι.Ο.Δ.Ε. (Optimist & Laser 4,7)  

27 & 28 Νοεμβρίου – Θεσσαλονίκη – Ο.Φ.Θ. (Optimist, Laser Rdl & Laser 4,7) 
20 & 21 Κεντρική Ελλάδα – Ν.Ο.Αταλάντης (Optimist & Laser 4,7)  

27 & 28 Νοεμβρίου – Ευβοϊκός – Ν.Ο.ΛΟΥΤΣΑΣ (Optimist, Laser Rdl & Laser 4,7) 
27 & 28 Νοεμβρίου – Αθήνα – Ε.Ι.Ο. (Optimist & Laser 4,7) 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ 
1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων 

Ιστιοπλοΐας. 
1.2  Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να 

ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, 
αμέσως μετά τον τερματισμό του 

1.3 Για την κατηγορία Optimist, στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει 
ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα 
γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.  
Ο κανόνας 61.1(a)(2) «Εάν το μήκος του κύτους του ενάγοντος σκάφους είναι λιγότερο από 6 
μέτρα δεν είναι υποχρεωμένο να επιδείξει την κόκκινη σημαία» διαγράφεται. 

 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από 
την οργανώτρια αρχή. 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές κάτοχοι δελτίου E.I.O. θεωρημένο από γιατρό. 
3.2 Τα σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων του εκάστοτε διοργανωτή 

ομίλου πριν από τις 24/11/2010 και για την Κεντρική Ελλάδα πριν από τις 18/11/2010, 
συμπληρώνοντας οπωσδήποτε στη δήλωση συμμετοχής τον αριθμό ιστίου και αριθμό 
μητρώου των αθλητών. 

 

4. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
  Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 10€ το οποίο θα παραλαμβάνεται από 

εκπρόσωπο του Εράνου 
 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
5.1 Εγγραφές 

Βόρεια Ελλάδα: Κυριακή 28 Νοεμβρίου ώρα 09:00 – 10:00 
Θεσσαλονίκη: Σάββατο 27 Νοεμβρίου ώρα 10:00 11:00 
Κεντρική Ελλάδα: Σάββατο 20 Νοεμβρίου ώρα 09:30 - 10:30   
Ευβοϊκός: Σάββατο 27 Νοεμβρίου ώρα 10:00 – 11:00 
Αθήνα: Παρασκευή 26 Νοεμβρίου ώρα 08:00 – 15:00 

5.2 Αγώνες  
Βόρεια Ελλάδα: Κυριακή 28 Νοεμβρίου ώρα 11:00 
Θεσσαλονίκη: 27 & 28 Νοεμβρίου ώρα 12:00 
Κεντρική Ελλάδα: 20 Νοεμβρίου ώρα 11:30 & 21 Νοεμβρίου ώρα 10:00 
Ευβοϊκός: 27 & 28 Νοεμβρίου ώρα 12:00 
Αθήνα: 27 & 28 Νοεμβρίου ώρα 12:00 
 

5.2 Θα διεξαχθούν 6 ιστιοδρομίες στις περιφέρειες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ευβοϊκού, Κεντρικής 
Ελλάδος και 3 ιστιοδρομίες στην Περιφέρεια Βορείου Ελλάδος. Δε θα διεξαχθούν 
περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες την ημέρα. 

 
 

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
  Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία του εκάστοτε διοργανωτή 
 

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του εκάστοτε διοργανωτή 
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8. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 

 

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS.  Η εναλλακτική ποινή για κάθε παράβαση του RRS 42 θα 
είναι αυτή η οποία περιγράφεται στον RRS P 2.1.  Αυτό διαφοροποιεί τον RRS P 2 
 

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
10.1 Πρέπει να ολοκληρωθεί μια ιστιοδρομία ώστε ο αγώνας να είναι έγκυρος. 
10.2 (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 5 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το 

σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. 
(β) Εάν ολοκληρωθούν 5 ή περισσότερες ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι 
το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης. 

 

11. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι χειριστές πρέπει 
να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που 
συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι  διπλώματος ταχυπλόου.  

 

12. ΕΠΑΘΛΑ 
  Έπαθλα μπορεί να απονεμηθούν από τον εκάστοτε διοργανωτή κατόπιν ανακοινώσεως 
 

13. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Ο 
διοργανωτής Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί 
σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε 
τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία 
ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα 
συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση. 

 

14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη 
από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους.  
 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία των αγώνων: 

Βόρεια Ελλάδα: Ι.Ο.Δ.Ε. τηλ. & fax: 2594029199, email: iode2004@yahoo.gr  
Θεσσαλονίκη: Ο.Φ.Θ. τηλ: 2310 831333, fax: 2310 848643, email: info@ofth.gr  
Κεντρική Ελλάδα: Ν.Ο.Αταλάντης τηλ: 2233031115 & fax: 2233022508 
Ευβοϊκός: Ν.Ο.Λούτσας τηλ: 2294083930, fax: 2294083930, email: info@noartemis.gr  
Αθήνα: E.I.O. τηλ: 210 9404825, fax: 210 9404829, email: sports@eio.gr  
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Δήλωση Συμφωνώ να συμμορφώνομαι με τους κανονισμούς 
ιστιοδρομιών και με όλους τους άλλους κανονισμούς που διέπουν 
αυτόν τον αγώνα, και να δέχομαι τις ποινές και οποιαδήποτε άλλη 
ενέργεια μου επιβληθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς και 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται, ως τελικό 
αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει σύμφωνα με τους 
κανονισμούς αυτούς, και συμφωνώ να μην προσφύγω σε 

οποιοδήποτε δικαστήριο σύμφωνα με τις αποφάσεις που θα 
προκύψουν. 
Δηλώνω ότι σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4 των κανονισμών 
ιστιοδρομιών είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη να αποφασίσω αν 
θα εκκινήσω ή όχι ή αν θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και δηλώνω ότι 
δεν θα καταφύγω σε κανένα δικαστήριο σχετικά με την απόφασή μου
αυτή και τις συνέπειές της. 

              
 

Δήλωση Συμμετοχής   

 

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
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 Όνομα Αρχηγού Αποστολής / Προπονητή 

 
Κινητό Τηλέφωνο   

 

 

 

 

 
 
 

Υπογραφή Προπονητή Ημερομηνία   Ώρα 
 

Συμπληρώνεται από τη γραμματεία αγώνων 

   
Δικαίωμα συμμετοχής Έντυπο Καταμέτρησης Πιστοποιητικό Καταμέτρησης 

   
Δελτίο Αθλητή Ασφάλεια Διαφήμιση 
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