
 
ΚΟΡΝΗΛΑΚΙΑ 2010 

6 -7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 
OPTIMIST-LASER 4.7- 420 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΑ 

 

1. ΤΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
           Ο αγώνας  ΚΟΡΝΗΛΑΚΙΑ 2010  θα πραγματοποιηθεί στις 6 – 7 Φεβρουαρίου    
           2010 στο θαλάσσιο χώρο του Κόλπου Θεσσαλονίκης ανοιχτά του ΝΑΟΚΘ.  
 

2. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
           Οργανωτής είναι ο Ναυτικός  Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης 
           (ΝΑΟΚΘ). 
 

3. ΚΛΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
     α.  OPTIMIST (γενική, παίδων, κορασίδων) (παίδες κορασίδες 1999 και μετά) 
     β.   LASER 4,7 (αγόρια κορίτσια 1993 και μετά) 
     γ.   420  (γενική και γυναικών) 
     δ.   Για το σχηματισμό κατηγορίας, πρέπει να συμμετέχουν και να αγωνιστούν 
           τουλάχιστον τρία (3) όμοια σκάφη, από 2 Ομίλους. 
 

4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
     α.   Οι κανονισμοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009 – 2012  
     β.     Οι κανονισμοί των Κλάσεων  (εκτός αν τροποποιούνται από την  Προκήρυξη  ή  
             τις Οδηγίες Πλου) 
     γ.     Οι σχετικοί Εγκύκλιοι της Ε.Ι.Ο. 
     δ.     Η παρούσα προκήρυξη 
     ε.     Οι  Οδηγίες  Πλου  
     στ.   Οι οδηγίες πλού μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες των προαναφερθεισών 
             παραγράφων  όπου επιτρέπεται  από τον κανονισμό     
 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
     α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Ε.Ι.Ο. με έγκαιρη 

ιατρική γνωμάτευση (ετήσια). Τα δελτία πρέπει να παρουσιασθούν στη 
Γραμματεία Αγώνων  όποτε ζητηθεί. 

     β. Κάθε σκάφος πρέπει να έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο προς τρίτους ύψους 
350.000€  

     γ. Οι Όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον ΝΑΟΚΘ μέχρι την Πέμπτη  4 
Φεβρουαρίου 2010  στο  FAX : 2310454155 ,e-mail : naokth@otenet.gr  

     δ. Οδηγίες Πλου θα διατεθούν από την Γραμματεία Αγώνων του Ομίλου από την 
           Πέμπτη  4 Φεβρουαρίου  και από ώρα 18:00 έως και 20:00 
 
 
 
 



 
 
6. ΕΥΘΥΝΗ 
     α.   Όλοι οι αθλητές θα αγωνίζονται σύμφωνα με το Θεμελιώδη  Κανόνα 4 RRS 

(Απόφαση περί συμμετοχής σε Αγώνα). 
     β. Οργανωτής  Όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμμία απολύτως ευθύνη για 

οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα, τόσο σε στεριά όσο και στη θάλασσα 
πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος των αγώνων. 

 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

 
  
 
 
 

 
          Την τελευταία ημέρα των αγώνων, δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15:30  
  Προγραμματίσθηκαν  έξι (6) ιστιοδρομίες. 
  Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθεί έστω και μια (1) ιστιοδρομία.    
  Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με την σειρά πραγματοποίησής τους. 
 

8.       ΕΠΑΘΛΑ 
       α.  Στους  πρώτους  νικητές κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν      
            κύπελλα. 
       β.   Η απονομή των επάθλων στους νικητές θα γίνει  την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου         
            2010   και  ώρα  19:00  στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚΘ. 
 

9. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
           Τα συμμετέχοντα σκάφη καθώς και τα συνοδά σκάφη των Ομίλων θα 
            φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή Ομίλου ΝΑΟΚΘ. 
 

10. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
           Ναυτικός  Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς  Θεσ/νίκης, Μικρό Έμβολο, ΤΚ 55110,  
           ΤΘ 6 Τηλ. 2310454111  FAX. 2310454155.  
 

        Το  ΔΣ  του ΝΑΟΚΘ  
 
  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
                        
ΚΟΥΚΑΛΙΑΡΟΓΛΟΥ         ΒΛΙΣΝΑΚΗΣ  
    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           ΙΩΑΝΝΗΣ 
   
  

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου Εκκίνηση  
13:00 

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου Εκκίνηση  
13:00 


