
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      ΑΓΩΝΩΝ 
    ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 

ΚΥΠΕΛΛΟ «Δ. ΒΡΑΚΑΣ» 
ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST- LASER 4,7 –LASER RDL - 420 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΑΠΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 02 ΜΑΪΟΥ 2010 
1.ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Το πρωτάθλημα διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου. 
2.ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή του όρμου Παροικίας Πάρου. 
3.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Η γραμματεία των αγώνων θα είναι στο γραφείο του Ναυτικού Ομίλου Πάρου. 
Τηλέφωνο: 22840 21800 - 24808, Fax: 22840 21800. 
4.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με βάση: 

1. Τους διεθνούς κανονισμούς ιστιοδρομιών (RRS) 2009 – 2012 
της ISAF) 

2. Τους κανονισμούς της κλάσης, όπως αυτοί ισχύουν για το έτος 2010 
3. Την παρούσα προκήρυξη 
4. Τις οδηγίες πλου 
5. Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες όπου 

επιτρέπεται από τους κανονισμούς, (σύμφωνα με το άρθρο 86 των 
κανονισμών RRS 2009 – 2012 της ISAF). 

5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
1. Θα διεξαχθούν ιστιοδρομίες για τις κατηγορίες των σκαφών τύπου: 

Optimist 11 χρονα αγόρια/κορίτσια, Optimist 15 χρονα 
αγόρια/κορίτσια , Laser 4,7 
αγόρια/κορίτσια, Laser RDL αγόρια/κορίτσια & 420 αγόρια/κορίτσια. 

2. Η κάθε κλάση σκαφών θα έχει ξεχωριστή εκκίνηση. 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
6.1 Το πρωτάθλημα κατατάσσεται στην κατηγορία C, παράρτημα 1 κανόνας 
20 RRS. 
6.2 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. 
Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία των αγώνων. 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές – αθλήτριες, κάτοχοι δελτίου 
ταυτότητος αθλητού ιστιοπλοΐας Εθνικής αρχής, με ετήσια ιατρική 
γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο. 

2. Τα δελτία για τους Έλληνες αθλητές - αθλήτριες πρέπει να 
κατατεθούν στη γραμματεία του διοργανωτή Ομίλου μετά την άφιξη 
των αθλητών, από τις 09.00 της 30ης μέχρι τις 12.00 της ιδίας 
ημέρας. 

3. Οι Όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι την 
Δευτέρα 26 Απριλίου 2010 και ώρα 18:00, με Fax στον αριθμό 
τηλεφώνου 2284021800 αποστέλλοντας συμπληρωμένη την 
δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται. 



8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

8.1 Παρασκευή 30-04-
10 

 
  

Αφίξεις – Δηλώσεις συμμετοχής 

8.2 Σάββατο 01-05-
10 

12:00 Δηλώσεις Συμμετοχής 

 
  

 
  

 
  

13:00 Ιστιοδρομίες 

8.3 Κυριακή 02-05-
10 

10:00 Ιστιοδρομίες 

 
  

 
  

 
  

17:00 Απονομή επάθλων 
Αναχωρήσεις αποστολών 

 
8.4   Το πρόγραμμα των ιστιοδρομιών μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις ημέρες των αγώνων. 
8.5    Μετά το τέλος κάθε ιστιοδρομίας θα εκκινεί η επόμενη. 
8.6    Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με την σειρά πραγματοποίησής τους. 
8.7  Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος εάν πραγματοποιηθούν 3 ιστιοδρομίες σε κάθε 
κατηγορία σκαφών. 
8.8  Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις ιστιοδρομίες την ημέρα. Εάν 
διεξαχθούν από 4 και άνω θα εξαιρείται μια. 
8.9     Προγραμματισμένες ιστιοδρομίες 6. 
8.10  Δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 14:30 της 2 Μαϊου. 
8.11  Παρακαλούμε κάθε όμιλο να φέρει την σημαία του ώστε να γίνει έπαρση 
τους κατά την διάρκεια των αγώνων στις εγκαταστάσεις μας. 
9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Η διαδρομή θα καθορίζεται στις οδηγίες πλου. 
10. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS 
ISAF. Ο διοργανωτής Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως 
ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και 
στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για 
συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για 
ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από 
γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση. 

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 
την προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης 
προς τρίτους. 

12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Οι ιστιοδρομίες θα βαθμολογηθούν όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Α των 

κανονισμών ιστιοδρομιών (RRS) χρησιμοποιώντας το χαμηλό σύστημα 
βαθμολογίας. 

13. ΕΠΑΘΛΑ 
13.1  Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους και στις τρεις πρώτες 

νικητές/τριες της κάθε κατηγορίας με ελάχιστη συμμετοχή πέντε (5) σκαφών 
ανά κατηγορία ( αγόρια – κορίτσια) εκτός από τις γενικές όπου έπαθλο θα 
δοθεί στους 3 πρώτους ανεξαρτήτως φύλλου: 
1. Optimist 11 χρονα αγόρια 
2. Optimist 11 χρονα κορίτσια 
3. Optimist 15 χρονα αγόρια 
4. Optimist 15 χρονα κορίτσια 
5. Optimist γενική 



6. Laser 4.7 γενική 
7. Laser 4.7 κορίτσια 
8. Laser RDL γενική 
9. Laser RDL κορίτσια 
10. 420 γενική 
11. 420 κορίτσια 
13.2   Αναμνηστικά διπλώματα θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες. 

       13.3   Η τελετή λήξης και απονομής των επάθλων θα γίνει στις εγκαταστάσεις 
του  Ομίλου. 
14. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από την γραμματεία του αγώνα στις 
30/04/2010 μετά την άφιξη των αποστολών. 

15. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 
Η επιτροπή καταμέτρησης μπορεί να ζητήσει την καταμέτρηση σκαφών μετά το 

πέρας κάθε ιστιοδρομίας. 
16. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου. 
17. ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
17.1    Το κόστος διαμονής σε Ξενοδοχείο τριών αστέρων σε δίκλινο δωμάτιο 

συμπεριλαμβανομένου και πρωινού είναι 20,00 €/άτομο την ημέρα, σε 
Ξενοδοχείο δύο αστέρων σε δίκλινο δωμάτιο συμπεριλαμβανομένου και 
πρωινού είναι στα 17,00 €/άτομο την ημέρα και σε ενοικιαζόμενα 
διαμερίσματα – πανσιόν σε δίκλινο δωμάτιο χωρίς πρωινό, η τιμή είναι στα 
14,00 €/ άτομο την ημέρα. 

17.2  Κρατήσεις θα γίνονται στο τουριστικό πρακτορείο ERKYNA TRAVEL 
2284022654 & 2284023111. 

17.3  Το κόστος του γεύματος και του lunch box είναι στα 15,00 €/άτομο την 
ημέρα. Σχετικά κουπόνια θα προμηθευθείτε από την γραμματεία του Ν.Ο.Π. 

18. ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
18.1 Για την μετακίνηση των αθλητών, προπονητών και συνοδών καθώς και για τα 

τρέϊλερ μεταφοράς εξοπλισμού, έχει εξασφαλισθεί έκπτωση 50% με την 
εταιρίαBlue Star Ferries, για τις ημέρες Πέμπτη 29 Απριλίου και Δευτέρα 3 
Μαϊου και έκπτωση 30% για τις ημέρες Παρασκευή 30 Απριλίου και Κυριακή 
01 Μαϊου. 

18.2.Τηλέφωνο κρατήσεων ΚεντρικούΠρακτορείου Blue Star Ferries Erkyna Travel 
τηλ. 2284022654 και fax 2284022656. 

19. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Τα ονόματα των μελών των προαναφερόμενων επιτροπών θα αναφέρονται στις 
οδηγίες πλου. 
 


