
 

 

ΠΗΘΩΛΗΑ 2010 
 

ΞΟΝΘΖΟΜΖ  ΑΓΩΛΑ 
17 - 18 Ηοσλίοσ 2010 

 
 
 
1. ΝΟΓΑΛΩΠΖ 
Ο Λαστικός Όμιλος Θιάτοσ, ππό ηελ αηγίδα ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κνξηλζίαο, ηνπ 
Δήκνπ Σηθπσλίσλ θαη ηνπ Ληκεληθνύ Τακείνπ Κνξηλζίαο δηνξγαλώλεη ηνλ αγώλα ηζηηνπινΐαο κε 
ζθάθε ηύπνπ Optimist,  «ΠΗΘΩΛΗΑ 2010» ζηηο 17 -18 Ινπιίνπ 2010. 
 
2. ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΓΩΛΩΛ 
Η γξακκαηεία αγώλα είλαη ε γξακκαηεία ηνπ N.O.ΚΙΑΤΟΥ. 
Υπεύζπλε ε θα Σνθία Καξαπηπέξε ηει. 27420-26105 θαη fax :27420-26546. 
 
3. ΞΔΟΗΝΣΖ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΑΓΩΛΩΛ 
Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Κηάηνπ. 
 
4. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΠΘΑΦΩΛ ΘΑΗ ΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΩΛ 
• OPTIMIST (Αγνξηώλ - Κνξηηζηώλ) 
• OPTIMIST (Παίδσλ - Κνξαζίδσλ) (γελλεκέλνη ην 1999 ή αξγόηεξα) 
 
5. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ 
Οη αγώλεο ζα δηέπνληαη όπσο απηνί νξίδνληαη ζηνπο θαλόλεο αγώλσλ ηζηηνπινΐαο. 
 
Oη νδεγίεο πινπ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θαλόλεο, (όπνπ επηηξέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 86 RRS). 
 
6. ΓΗΑΦΖΚΗΠΔΗΠ 
Θα ηζρύζεη ν θαλνληζκόο δηαθήκηζεο ηεο ISAF (Advertising Code). 
Σθάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηεο Ε.Ι.Ο. 
 
 
7.  ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ – ΓΖΙΩΠΔΗΠ 
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αζιεηέο - αζιήηξηεο κε Ειιεληθή ππεθνόηεηα ή σο άιισο ν λόκνο 
νξίδεη, θάηνρνη δειηίνπ ηεο Ε.Ι.Ο. κε πξόζθαηε ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Τα δειηία πξέπεη λα 
θαηαηεζνύλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Κηάηνπ. 
 
Οη όκηινη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο ηε ζπκκεηνρή ηνπο κέρξη ηελ Ρετάρτη 14/07/2010 
ζηελ γξακκαηεία ηνπ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ή κε fax ζην αξηζκό 27420-26546 όπνπ πξέπεη 
λα αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ αζιεηή, ν αξηζκόο ησλ ηζηίσλ θαζώο θαη ν όκηινο όπνπ 
αλήθεη. 
 
Τα ζπλνδά ζθάθε πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία αγώλσλ θαη νη ρεηξηζηέο ζα είλαη ππεύζπλνη 
γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Υπνρξεσηηθά ζα θνξνύλ ην βξαρηόιη αζθαιείαο (quick - stop) πνπ 



ζπλδέεηαη κε ην δηαθόπηε ηεο κεραλήο. Τα ζθάθε πξέπεη λα έρνπλ αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην κε 
ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ Ειιεληθή λνκνζεζία αζθαιηζηηθή θάιπςε επζύλεο πξνο 
ηξίηνπο. Τα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα θαηαηεζνύλ ζηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα καδί κε ηηο δειώζεηο 
ζπκκεηνρήο. 
  
8.  ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 
  
Σάββαην 17/07/2010  ώξα 10:00 Αθίμεηο - Registration 
Σάββαην 17/07/2010  ώξα 12:00  Εθθίλεζε πξώηεο Ιζηηνδξνκίαο ηεο εκέξαο 
Κπξηαθή 18/07/2010  ώξα 11:00 Εθθίλεζε πξώηεο Ιζηηνδξνκίαο ηεο εκέξαο 
 
Τελ ηειεπηαία εκέξα ησλ αγώλσλ δελ ζα δνζεί εθθίλεζε κεηά ηηο 15:00. 
Δελ ζα δηεμαρζνύλ αλά θαηεγνξία πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξηο (4) ηζηηνδξνκίεο ηελ εκέξα. 
 
9. ΔΘΛΖ 
Όινη νη αζιεηέο - αζιήηξηεο αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, RRS-ISAF. 
Ο Ναπηηθόο Όκηινο Κηάηνπ  θαη νη επηηξνπέο ηνπ αγώλα δελ θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε γηα 
νηηδήπνηε ζπκβεί ζε άηνκα ή πιηθά ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα, 
ή κεηά ηνλ αγώλα. 
 
10. ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 
Οη νδεγίεο πινπ ζα δηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα 
 
 
11. ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ 
Θα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο, παξάξηεκα Α4 RRS. Αλ δηεμαρζνύλ 
πεξηζζόηεξεο από 4 ηζηηνδξνκίεο ζα εμαηξείηαη ε ρεηξόηεξε. 
 
Σε πεξίπησζε πνπ ύζηεξα από εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο Α2 RRS ππάξρεη ηζνβαζκία κεηαμύ 
δύν ή πεξηζζνηέξσλ ζθαθώλ, ε νπνία παξακέλεη θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο 
Α8.1, απηή ζα ιύεηαη ππέξ ηνπ ζθάθνπο πνπ έθεξε ηελ θαιύηεξε ζεηξά ζηελ πξώηε ηζηηνδξνκία 
πνπ έηξεμαλ καδί (ηξνπνπνίεζε παξαξηήκαηνο Α8.2 RRS). 
 
Οη αγώλεο ζεσξνύληαη έγθπξνη κεηά ηελ δηεμαγσγή έζησ θαη κίαο ηζηηνδξνκίαο ζε θάζε θαηεγνξία 
ζθαθώλ. 
 
12. ΔΞΑΘΙΑ 
Έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο. 
Η απνλνκή ησλ επάζισλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 18/07/10 θαη ώξα 17:30 ζην 
Λεκβαξρείν ηνπ Ν.Ο.ΚΙΑΤΟΥ. 
 
13.  ΦΗΙΝΜΔΛΗΑ 
Τα ζπκκεηέρνληα ζθάθε κπνξνύλ λα ειιηκεληζηνύλ ζην Λεκβαξρείν ηνπ Ν.Ο.ΚΙΑΤΟΥ 
  
 
 
Γηα ηελ Οξγαλσηηθή Επηηξνπή 
ν Πξόεδξνο  Σ. Μελνύλνο 


