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1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Οι αγώνες συνδιοργανώνονται από τον ∆ΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και τον ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ υπό την αιγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ. 
 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Η γραµµατεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του διοργανωτή οµίλου.  
Τηλ.23510-61.408,  
Fax 23510-62.449 
 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη Παραλία Πιερίας, ανοιχτά στο θαλάσσιο χώρο, που εκτείνεται 
µπροστά από τις εγκαταστάσεις του διοργανωτή οµίλου. 

 
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
4.1  OPTIMIST  (αγόρια, κορίτσια, παίδες, κορασίδες). 
       LASER 4.7  (αγόρια, κορίτσια) 

LASER RDL  (αγόρια, κορίτσια) 
4.2  Για τη σύσταση  κατηγορίας απαιτούνται  3 τουλάχιστον σκάφη. 
 
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
5.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
  α).  των κανονισµοί αγώνων ιστιοπλοΐας  της ISAF 2009-2012 (RRS). 
  β).  των κανονισµών των κλάσεων. 
  γ).  της παρούσας προκήρυξης.  
  δ).  των οδηγιών πλου. 
  ε).  των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. 
5.2 Οι οδηγίες πλου µπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται. 

 
6. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
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 στην Γραµµατεία Αγώνων. 
 
7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
7.1  ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν αθλητές που είναι κάτοχοι δελτίου ΕΙΟ µε πρόσφατη ιατρική 

θεώρηση. 
7.2 Κάθε  σκάφος πού  αγωνίζεται  πρέπει  να έχει ασφάλεια αστικής  ευθύνης  έναντι τρίτων. 
7.3 Κάθε  συνοδό  σκάφος πρέπει να δηλωθεί στην  Γραµµατεία  Αγώνων, να  έχει  ασφάλεια  έναντι  

τρίτων, και  ο  χειριστής  του να είναι  κάτοχος  διπλώµατος  ταχυπλόου. 
7.4 Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να σταλούν ταχυδροµικώς ή µε fax µέχρι Τετάρτη 29-09-2010. 
 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
8.1   ΣΑΒΒΑΤΟ 02  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     09:15  ∆ηλώσεις συµµετοχής, Σφράγισµα-καταµέτρηση 
                                                       10:15       Συγκέντρωση κυβερνητών 
                                                  12:00           Ιστιοδροµίες    
            
  ΚΥΡΙΑΚΗ  03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     11:00           Ιστιοδροµίες  
                                                                       Απονοµή                  
 



 

 
8.2  Μετά το τέλος κάθε ιστιοδροµίας θα εκκινεί η επόµενη. 
8.3  Θα γίνει προσπάθεια να πραγµατοποιηθούν 6 ιστιοδροµίες. 
8.4. Εάν διεξαχθούν 5 ιστιοδροµίες µέχρι και 6  εξαιρείται η χειρότερη. 
8.5  Την Κυριακή 03-10-2010 δεν θα δοθεί εκκίνηση µετά τις 16:00. 
8.6  Οι ιστιοδροµίες θα αριθµούνται µε τη σειρά πραγµατοποίησής τους. 
8.7  Ο Αγώνας θα είναι έγκυρος εάν πραγµατοποιηθούν έστω και (1) ιστιοδροµία.    
 
9. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣEIΣ 
9.1  Καταµέτρηση µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή µετά από ένσταση ή εντολή της Επιτροπής 

Ενστάσεων. 
9.2  Το σφράγισµα ιστίων θα γίνει από την Επιτροπή Αγώνων. 
 
10. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
10.1  Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραµµατεία των αγώνων. 
 
11. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
11.1  Η  διαδροµή θα είναι τραπέζιο. 

 
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
12.1  Θα εφαρµοστεί το παράρτηµα Ρ των RRS 2009-2012 
  (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί στις Οδηγίες Πλου της ISAF). 
 
13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
13.1  Θα εφαρµοστεί το σύστηµα χαµηλής βαθµολογίας Παράρτηµα Α2 RRS 2009-2012. 
 
14. ΣΥΝΟ∆Α ΣΚΑΦΗ 
14.1 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 ταχυπλόου  

 
15. ΕΠΑΘΛΑ 
15.1 Στους πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας θα απονεµηθούν ΚΥΠΕΛΛΑ, διπλώµατα και µετάλλια. 
15.2 Στους δεύτερους και τρίτους νικητές θα απονεµηθούν διπλώµατα και µετάλλια 
15.3 Θα απονεµηθεί Κύπελλο στον µικρότερο αθλητή των αγώνων, κάτοχο ∆ελτίου Ε.Ι.Ο., µε την 

προϋπόθεση να τερµατίσει σε τουλάχιστον µία Ιστιοδροµία 
15.4 Η απονοµή των επάθλων στους νικητές θα γίνει µετά την λήξη των αγώνων ΚΥΡΙΑΚΗ 03 

Οκτωβρίου 2010. 
 
16. ΕΥΘΥΝΗ 
16.1  Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες  αγωνίζονται σύµφωνα µε το θεµελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF.  
16.2 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. 
 
17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ    
17.1 Όλα τα αγωνιζόµενα και συνοδά σκάφη (Φουσκωτά) θα πρέπει να είναι ασφαλισµένοι για ζηµιές 

έναντι τρίτων µε ποσό όχι λιγότερο από 350.000 €. 
17.2 Οι χειριστές των φουσκωτών θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τις µετακινήσεις τους. 
 
18. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
18.1 Για τους Οµίλους εκτός Κατερίνης θα υπάρξει φιλοξενία αθλητών και ενός προπονητή το Σάββατο 

02 Οκτωβρίου 2010 , µε δείπνο και πρόγευµα της Κυριακής. 
18.2 Για περισσότερες πληροφορίες στον Έφορο κ. ΛΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Κιν. 6972-280.701 
18.3 Φιλοξενία των σκαφών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Οµίλου Κατερίνης 
  
 

Κατερίνη 02.09.2010 
 

Για τον Ν.Ο.ΚΑΤ. 
 

  
Ο Πρόεδρος 

Παναγιώτης Σεΐτανίδης 


