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1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
    Ο αγώνας διοργανώνεται από τον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αιγυπτιωτών. 
  
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
2.1. Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του Ε.Ν.Ο.Α., στον Άγιο Κοσμά,  
       τηλ: 210-9818525, 210-9858708 fax: 210-9820729 e-mail: enoa@otenet.gr     
 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  
3.1. Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Νεοσοίκων του    

Ε.Ν.Ο.Α.   
 
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

 Laser Radial (Eφήβων – Νεανίδων) 
 Laser 4.7 (Παίδων – Κορασίδων)  
 Οptimist (Γενική - Κοριτσιών) 

 
Οι νικητές των κατηγοριών θα εξαχθούν από τη γενική.  
 
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
α) Οι κανονισμοί αγώνων ιστιοπλοΐας της ISAF 2009-2012 (RRS) 
β) Οι  κανονισμοί των κλάσεων  
γ) Η παρούσα προκήρυξη  
δ) Οι Οδηγίες Πλου 
Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται  
ε) Οι σχετικές εγκύκλιοι της Ε.Ι.Ο. 
 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  
6.1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF.  
6.2. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.  
6.3. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων.  
6.4. Η διαφήμιση χορηγών της οργάνωσης ή επί των σκαφών πρέπει να είναι σύμφωνα με 
το παράρτημα G των RRS, την σχετική νομοθεσία και της ισχύουσας Εγκυκλίου της Ε.Ι.Ο. 
 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
7.1. Δικαίωµα συµµετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. µε ετήσια  
ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του διοργανωτή  
Οµίλου με τις Δηλώσεις Συμμετοχής. 
7.2. Οι Όµιλοι πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή εγγράφως  µέχρι την Πέμπτη 3 
Ιουνίου 2010  και ώρα 17.00 στην γραμματεία των αγώνων 
µε fax στο 210-9820729 ή με e-mail στο enoa@otenet.gr  



 
 
 
 
 

7.3. Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές 
πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φορούν το  
βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. Επίσης  
πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχύπλοου. 
7.4 Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
έναντι τρίτων, με ποσό όχι λιγότερο από 350.000 € και πρέπει να κατατεθούν στην 
γραμματεία του διοργανωτή Ομίλου μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής. 
 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
8.1. Παρασκευή   4 Ιουνίου  αφίξεις - δηλώσεις  
      Σάββατο       5 Ιουνίου ώρα 11:00. εκκίνηση 1ης Ιστιοδρομίας  
      Κυριακή        6 Ιουνίου ώρα 11:00, εκκίνηση Ιστιοδρομιών 
 
8.2. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις (3) ιστιοδρομίες την ημέρα.  
8.3. Ο αγώνας είναι έγκυρος με όσες ιστιοδρομίες πραγματοποιηθούν.  
8.4. Εάν διεξαχθούν τρεις (3) ιστιοδρομίες δεν θα εξαιρεθεί καμία. Από τέσσερις (4) 
ιστιοδρομίες και άνω θα εξαιρεθεί μία για τον υπολογισμό της βαθμολογίας (Τροποποίηση 
RRS Παράρτημα 2)   
 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ  
9.1. Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων.  
 
10. ΔΙΑΔΡΟΜΗ  
10.1. Η διαδρομή των αγώνων θα είναι Τραπέζιο 
 
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
11.1. Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2009-2012  
 
12. ΕΠΑΘΛΑ  
12.1. Η ημερομηνία απονομής των επάθλων θα ανακοινωθεί 
 
13. ΕΥΘΥΝΗ  
13.1. Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-
ISAF.  
13.2. Ο διοργανωτής Όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για  
οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την  
διάρκεια του αγώνα.  
 
14. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  
14.1. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού 
Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών 


