
 
 

 
 

3ο Κύπελλο Δλληνικού Δρυθρού ταυρού 
 

27 Νοεμβρίου 2011, Βόρεια Δλλάδα   

Δ.Ι.Ο – Ι.Ο.Κ. Γήμου Παγγαίου 
 (Optimist, Laser 4,7 & Laser RDL) 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ 
1. ΚΑΝΟΝΔ 
     1.1 Οη αγώλεο ζα δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο όπσο απηνί νξίδνληαη ζηνπο Καλόλεο   

           Αγώλσλ Ιζηηνπινΐαο. 

     1.2 Σηνλ θαλόλα 61.1 πξνζηίζεηαη: Σθάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη έλζηαζε      

          πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ γηα ην ζθάθνο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ      

          ζα γίλεη ε έλζηαζε, ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ. 

     1.3 Γηα ηελ θαηεγνξία Optimist, ζηνλ θαλόλα 61.1 πξνζηίζεηαη: Σθάθνο πνπ     

          πξνηίζεηαη λα θάλεη έλζηαζε πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ γηα ην     

          ζθάθνο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε έλζηαζε, ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό     

          ηνπ. 

          Ο θαλόλαο 61.1(a)(2) «Δάλ ην κήθνο ηνπ θύηνπο ηνπ ελάγνληνο ζθάθνπο είλαη       

          ιηγόηεξν από 6 κέηξα δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα επηδείμεη ηελ θόθθηλε ζεκαία»     

          δηαγξάθεηαη. 

 

2. ΓΙΑΦΗΜΙΗ 
     Τα ζθάθε κπνξεί λα ππνρξεσζνύλ λα θέξνπλ δηαθήκηζε πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα      

     ρνξεγεζεί από ηελ νξγαλώηξηα αξρή. 

 

3. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
     3.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη αζιεηέο θάηνρνη δειηίνπ E.I.O. ζεσξεκέλν     

           από γηαηξό. Σηελ θαηεγνξία Optimist δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη αζιεηέο  

           πνπ έρνπλ γελλεζεί ην 1996 θαη κεηά.  Σηελ θαηεγνξία Laser 4.7  δηθαίσκα  

          ζπκκεηνρήο έρνπλ νη αζιεηέο πνπ έρνπλ γελλεζεί ην 1994 θαη κεηά. 

     3.2 Τα ζθάθε πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Ι.Ο.Κ.Γ.Π. κέρξη ηηο          

           23/11/2011,ζπκπιεξώλνληαο νπσζδήπνηε ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο  

           ηνλ αξηζκό ηζηίνπ θαη αξηζκό κεηξώνπ ησλ αζιεηώλ,  
           κε Fax : 2594029199 ή e‐mail : iode2004@yahoo.gr 

 

4. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
     Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 10€ ην νπνίν ζα παξαιακβάλεηαη     

     από εθπξόζσπν ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ Σηαπξνύ. 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
     5.1 Δγγξαθέο 

           Βόξεηα Διιάδα: Κπξηαθή 27 Ννεκβξίνπ ώξα 09:00 – 10:00 

     5.2 Αγώλεο 

           Βόξεηα Διιάδα: Κπξηαθή 27 Ννεκβξίνπ ώξα 11:00 

     5.3 Θα δηεμαρζνύλ 4 ηζηηνδξνκίεο.  

     5.4 Τελ ηειεπηαία εκέξα ησλ αγώλσλ,  δελ ζα δνζεί εθθίλεζε κεηά ηηο 15:00 

      

6. ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ 
     Οη νδεγίεο πινπ ζα δηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ εθάζηνηε δηνξγαλσηή. 

 

7. ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΩΝ ΙΣΙΟΓΡΟΜΙΩΝ 
     Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ αλνηρηά ηνπ θόιπνπ ηεο Νέαο Ηξαθιείηζαο. 

mailto:iode2004@yahoo.gr


8. ΟΙ ΓΙΑΓΡΟΜΔ 
     Λεπηνκέξεηεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο νδεγίεο πινπ. 

 

9. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
     Θα ηζρύζεη ην Παξάξηεκα P ησλ RRS. Η ελαιιαθηηθή πνηλή γηα θάζε παξάβαζε ηνπ     

     RRS 42 ζα είλαη απηή ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηνλ RRS P 2.1. Απηό δηαθνξνπνηεί ηνλ     

     RRS P 2. 

 

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
       10.1 Πξέπεη λα νινθιεξσζεί κηα ηζηηνδξνκία ώζηε ν αγώλαο λα είλαη έγθπξνο. 

       10.2 (α) Δάλ νινθιεξσζνύλ ιηγόηεξεο από 4 ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία ελόο     

              ζθάθνπο ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ζε όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο. 

              (β) Δάλ νινθιεξσζνύλ 4 ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία ελόο     

              ζθάθνπο ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ηνπ ζε όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο      

              εμαηξνπκέλεο ηεο ρεηξόηεξεο. 

 

11. ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
       Τα ζθάθε ππνζηήξημεο πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. Οη     

       ρεηξηζηέο πξέπεη λα είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, λα θνξνύλ ην     

       βξαρηόιη αζθαιείαο (quick - stop) πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθόπηε ηεο κεραλήο     

       θαζώο θαη λα είλαη θάηνρνη δηπιώκαηνο ηαρππιόνπ. 

 

12. ΔΠΑΘΛΑ 
      12.1  Η απνλνκή ησλ επάζισλ ζηνπο ληθεηέο ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 27 Ννεκβξίνπ   

     2011 θαη ώξα 18:00 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ιζηηνπιντθνύ Οκίινπ Καβάιαο 

     Γήκνπ Παγγαίνπ.  

      12.2  Έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο. 

        

 

13. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 
           ΟPTIMIST (αγόξηα – θνξίηζηα , παίδεο – θνξαζίδεο 2000 θαη κεηά). 

           LASER 4.7 (αγόξηα – θνξίηζηα) 

           LASER RDL (Γεληθή) 

           Γηα ην ζρεκαηηζκό θάζε θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα       

           αγσληζηνύλ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) όκνηα ζθάθε. 

 

14. ΑΠΟΚΗΡΤΞΗ ΔΤΘΤΝΗ 
       Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, RRS-    

       ISAF. Ο δηνξγαλσηήο Όκηινο θαη νη Δπηηξνπέο δε θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε     

       γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε άηνκα ή πξάγκαηα ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα     

       θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Βιέπε ηνλ θαλόλα 4 «Απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε     

      αγώλα». Η δηνξγαλώηξηα αξρή δελ απνδέρεηαη θακία επζύλε γηα δεκία πιηθώλ ή    

      ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην πνπ δύλαηαη λα ππνζηεί θαλείο από γεγνλόηα ζπλαθή πξηλ,    

      ή θαηά ηελ δηάξθεηα, ή κεηά από ηελ δηνξγάλσζε. 

 

15. ΑΦΑΛΔΙΑ 
       Όια ηα αγσληδόκελα θαη ζπλνδεπηηθά ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ     

       πξνβιεπόκελε από ηελ Διιεληθή λνκνζεζία αζθαιηζηηθή θάιπςε επζύλεο πξνο     

       ηξίηνπο. 

 

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
       Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, επηθνηλσλήζηε κε ηε γξακκαηεία     

       ησλ αγώλσλ: 

       Ι.Ο.Κ.Γ.Π.: ηει. & fax: 2594029199, email: iode2004@yahoo.gr  

       E.I.O. ηει. 210 9404825, fax: 210 9404829, email: sports@eio.gr 
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