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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
“ΤΗΝΙΑ 2010” 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Ο Ναυτικός Όμιλος Τήνου προκηρύσσει διασυλλογικό ιστιοπλοϊκό αγώνα στην Τήνο από 7 – 8 Μαΐου 2010. Ο 
αγώνας συνδιοργανώνεται με τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Τήνου και εντάσσεται στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για τα «ΤΗΝΙΑ 1895», οι οποίες τίθενται υπό την αιγίδα του προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Κάρολου Παπούλια. 
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή του Αγίου Φωκά Τήνου. 
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Η γραμματεία θα ευρίσκεται στον Ναυτικό Όμιλο Τήνου, Ξενοδοχείο AEOLOS BAY στην Αγκάλη, Χώρα Τήνου.  
Τηλέφωνο: 2283 0 23.411, Fax: 2283 0 23.086 
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
4.1      Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
4.1.1 Των διεθνών κανονισμών ιστιοδρομιών 2009 – 2012 (RRS – ISAF) 
4.1.2 Της προκήρυξης των αγώνων 
4.1.3 Των οδηγιών πλου 
4.1.4 Των κανονισμών των κλάσεων των σκαφών που συμμετέχουν 
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ   
5.1  Θα διεξαχθούν ιστιοδρομίες για τις κατηγορίες των σκαφών τύπου: 
       Optimist, Laser 4,7  και Laser RDL 
6.   ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
6.1 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της εθνικής τους αρχής. 
6.2 Ο οργανωτής Όμιλος μπορεί να ζητήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν διαφήμιση του χορηγού της 

διοργάνωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
7.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
7.1 Θα ισχύσει το παράρτημα P των RRS. Η εναλλακτική ποινή για κάθε παράβαση του RRS 42 θα είναι αυτή που 

περιγράφεται στον RRS P 2.1 Αυτό διαφοροποιεί τον RRS P 2. 
8.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
8.1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές  –  αθλήτριες κάτοχοι δελτίου ταυτότητος της Ε.Ι.Ο., με ετήσια ιατρική 

γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του διοργανωτή Ομίλου μετά την άφιξη των 
αθλητών. 

8.2  Δεν απαιτείται παράβολο συμμετοχής. 
8.3 Οι Όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010 με Fax στον 

αριθμό τηλεφώνου 2283 0 23.086, αποστέλλοντας συμπληρωμένη την δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται. 
8.5 Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων, οι χειριστές να  είναι  κάτοχοι  διπλώματος  

χειριστή   ταχυπλόου  και  πρέπει να  φορούν τo βραχιόλι ασφαλείας (Quick Stop) που συνδέεται με τον διακόπτη 
της μηχανής. 

8.6 Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη  πρέπει να έχουν  τουλάχιστον την προβλεπόμενη από την Ελληνική 
νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους (350.000,00€ ), και να καταθέσουν τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια  των σκαφών  μαζί με την δήλωση συμμετοχής.  
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
9.1 Παρασκευή 7-5-10 Μεσημέρι 

 
 
 

16.00 
20.30 

Αφίξεις αποστολών – Μετάβαση στην παραλία 
Αγκάλης – Ξεφόρτωμα – αρμάτωμα σκαφών -
Δηλώσεις συμμετοχής – προσκόμιση δελτίων αθλητών 
και λοιπών δικαιολογητικών. Ενημέρωση προπονητών. 
Εκκίνηση ιστιοδρομιών  
 Δείπνο.  – Εκδηλώσεις για τα Τήνια 

9.2 Σάββατο 8-5-10  08.30 
11.00 
2030 

Πρωινό 
Εκκίνηση ιστιοδρομιών   
Απονομή επάθλων  - Δείπνο 

9.3 Κυριακή 9-5-10         09.00    Πρωινό 
Αναχώρηση αποστολών 

 



9.4 Το πρόγραμμα των ιστιοδρομιών μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα 
επικρατήσουν την ημέρα του αγώνα. 

9.5 Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες την ημέρα. 
9.6 Μετά το τέλος κάθε ιστιοδρομίας θα εκκινεί η επόμενη. 
9.7 Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με την σειρά πραγματοποίησής τους. 
9.8 Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος με όσες ιστιοδρομίες πραγματοποιηθούν. 
10. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
10.1  Η διαδρομή θα καθορίζεται στις οδηγίες πλου. 
11. ΕΥΘΥΝΗ 
11.1  Όλοι οι αθλητές θα αγωνίζονται σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Κανόνα 4 RRS. 
11.2  Οι αθλητές / αθλήτριες συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη. Ο οργανωτής Όμιλος και οι επιτροπές 

των αγώνων δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα, τόσο στη στεριά 
όσο και στη θάλασσα πριν, κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος των αγώνων. 

12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
12.1  Θα εφαρμοστεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, Κανόνας Α4 (RRS). 
12.2  Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος Α, κανόνας Α 8.2 RRS παραμένει ισοβαθμία, τότε 

αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στην πρώτη ιστιοδρομία που αγωνίσθηκαν 
μαζί. (Διαφοροποίηση παραρτήματος A 8.3 RRS). 

13. ΕΠΑΘΛΑ 
13.1  Στην κατηγορία ΟΠΤΙΜΙΣΤ έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής βαθμολογίας, 

στα τρία πρώτα αγόρια και στα τρία πρώτα κορίτσια, καθώς και στα τρία πρώτα αγόρια και τρία πρώτα κορίτσια 
ηλικίας κάτω των 11 ετών. 

13.2  Στην κατηγορία LASER 4,7 έπαθλα θα απονεμηθούν στα τρία πρώτα αγόρια και στα τρία πρώτα κορίτσια της 
γενικής κατάταξης 

13.3  Στην κατηγορία LASER RDL έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις  πρώτους της γενικής κατάταξης 
13.4  Αναμνηστικά διπλώματα θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες. 
13.5  Ο τόπος της απονομής των επάθλων θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα με ανακοίνωση. 
14. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΚΑΦΩΝ – ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
14.1  Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν σε χώρους που θα καθορίσει ο  διοργανωτής Όμιλος στην παραλία 

της Αγκάλης. 
14.2  Οι συνδιοργανωτές θα καλύψουν μέρος της δαπάνης διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων. 
14.3  Έτσι, το κόστος συμμετοχής ανά άτομο διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των 45 € συνολικά και περιλαμβάνει 

δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό, δύο δείπνα και δύο πρόχειρα γεύματα (Lunch box). Το ίδιο ποσό ισχύει για 
όλους τους συμμετέχοντες αθλητές, προπονητές, γονείς, συνοδούς κ.α. 

15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ    
 15.1 Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στην γραμματεία αγώνων κατά τις εγγραφές.          
16. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ  -  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
16.1 Τα ονόματα των μελών των προαναφερόμενων επιτροπών θα αναφέρονται στις οδηγίες πλου. 
17. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Παρακαλούμε θερμά, το έντυπο δήλωσης συμμετοχής που επισυνάπτεται να αποσταλεί συμπληρωμένο στο Fax  2283 
0 23.086 το αργότερο μέχρι  την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010. 

 
Τήνος, 26 Μαρτίου 2010 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΑΓΩΝΑ     
« ΤΗΝΙΑ 2010 » 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………..2010 
Προς την Γραμματεία του 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΝΟΥ   
 
Ο Όμιλος …………………………………………………………………….…………………. 
δηλώνει συμμετοχή στον διασυλλογικό ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΤΗΝΙΑ 2010» που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος 
Τήνου από 7 έως και 8 Μαΐου 2010 με τους παρακάτω αθλητές / αθλήτριες: 
 
1. Κατηγορία ΟΠΤΙΜΙΣΤ 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΕΛΤΙΟΥ Ε.Ι.Ο. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΙΟΥ 

 
 

    

 
 

    

  
 

   

  
 

   

 
 

    

 
 

    

 
2. Κατηγορία LASER 4,7: 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΕΛΤΙΟΥ Ε.Ι.Ο. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΙΟΥ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Τους παραπάνω αθλητές θα συνοδεύουν: 

Προπονητής:  Φουσκωτό:  Συνοδοί / γονείς:  
Συνολικός αριθμός των μελών της αποστολής μαζί με τους αθλητές:    

Για τη διαμονή μας χρειαζόμαστε:  Μονόκλινα:  Δίκλινα:  Τρίκλινα:  
 

Ο Δηλών / Η δηλούσα 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο – Ιδιότητα – Υπογραφή - Σφραγίδα Ομίλου) 


