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1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Ο αγώνας διοργανώνεται από τον Ν.Α.Ο.Μ.Α.  
 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η γραµµατεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του διοργανωτή οµίλου, τηλ:.2294034512 
fax: 2294034513 
 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδροµίες θα  διεξαχθούν στη θαλάσσια  περιοχή του Αγ. Ανδρέα. 
  

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΕΠΑΘΛΑ 
4.1    Οptimist Αγοριών , Κοριτσιών γεννηθέντων από το 1995 και µετά και Παίδων (γεννηθέντες    
         1999). 
4.2    Laser 4.7   έφηβων και κορασίδων γεννηθέντων από το 1993 και µετά. 
4.3  Έπαθλα θα απονεµηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας καθώς και στον 

µικρότερο αθλητή. 
 

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
5.1 Ο κανονισµός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012 
5.2 Ο κανονισµός των  κλάσεων.   
5.3 Την παρούσα προκήρυξη 
5.4 Οι οδηγίες πλου. 
5.5 Οι σχετικές εγκύκλιοι της Ε.Ι.Ο. 
5.6 Οι οδηγίες πλου µπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου   επιτρέπεται από τους 

κανονισµούς (σύµφωνα µε   το άρθρο 86, των κανονισµών RRS 2009-2012 της ISAF). 
 

6. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
6.1 Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C, παράρτηµα 1  κανόνάς 20 των RRS. 
6.2 Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να έχουν την έγκριση της Ε.Ι.Ο 
6.3 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη γραµµατεία αγώνων. 
 

7. ΕΥΘΥΝΗ 
7.1 Όλοι όσοι λαµβάνουν µέρος στις ιστιοδροµίες αγωνίζονται σύµφωνα µε τους θεµελιώδεις 

κανόνες Μέρους 4 
7.2 Οι Οργανωτές, η Επιτροπή Αγώνων, η Επιτροπή Ενστάσεων και  οποιοσδήποτε έχει σχέση µε 

την διοργάνωση αυτού του αγώνα, δεν φέρουν καµία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζηµιά, 
τραυµατισµό που µπορεί να παρουσιασθεί σε άτοµα ή εξοπλισµό είτε στη στεριά είτε στη 
θάλασσα, εξαιτίας της συµµετοχής τους στους αγώνες. 

 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Το πρόγραµµα των αγώνων έχει ως εξής: 
Σάββατο 22-05-2010 -  Αφίξεις – παραλαβή οδηγιών πλου 08.00 ώρα. 
Σάββατο 22-05-2010 ώρα εκκίνησης ιστιοδροµιών 12.00  

 1
Κυριακή 23-05-2010 ώρα εκκίνησης ιστιοδροµιών 11.00  



 2

∆εν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις ιστιοδροµίες την ηµέρα. 
Την  Κυριακή τελευταίο ηµέρα των αγώνων  δεν θα δοθεί εκκίνηση µετά τις 16:30 
Εάν διεξαχθούν από τέσσερις (4) ιστιοδροµίες και άνω εξαιρείται µια για τις απονοµές του αγώνα. 
Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγµατοποιηθούν έστω και  τρεις  (3)  ιστιοδροµίες και οι κούρσες θα 
αριθµούνται µε την σειρά της πραγµατοποίησης τους.  
 
 

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Όλα τα αγωνιζώµενα σκάφη θα πρέπει να είναι ασφαλισµένα για ζηµιές έναντι τρίτων µε 
ποσό όχι λιγότερο από 350.000 ευρώ. 

 
10. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του οµίλου µας. 
 

11.  Οι όµιλοι καλούνται να αποστείλουν τις δηλώσεις συµµετοχής των αθλητών 
τους µέχρι την Πέµπτη 20/5/2010 στο  FAX: 22940 34512  ή στο email: 
info@naoma.gr 
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