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ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΡΗΣΟΝΑΤΣΩΝ 2011 
 

Π ΡΟ Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ  Α Γ Ω Ν Ω Ν  

03-04 επηεμβπίος 2011 

 
1.  ΟΡΓΑΝΩΖ 

 Ο Ναπηηθόο Όκηινο Ξπινθάζηξνπ δηνξγαλώλεη ππό ηελ αηγίδα ηεο Ε.Ι.Ο δηαζπιινγηθό αγώλα γηα 

ζθάθε ηύπνπ Optimist ζηηο 3 – 4 Σεπηεκβξίνπ 2011. 

 

2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 Η γξακκαηεία αγώλωλ είλαη ε γξακκαηεία ηνπ Ν.Ο.Ξ  ηει. θαη fax 27430-25620 

 

3. ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ 

 Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Ξπινθάζηξνπ. 

 

4. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΦΩΝ ΚΑΗ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ 

   

 OPTIMIST (Αγοπιών – Κοπιηζιών) ΣΗΒΟ Α 

 OPTIMIST(Παίδων – Κοπαζίδων) (γεννημένοι ηο 1999 ή απγόηεπα)  ΣΗΒΟ Α 

 Οη θαηεγνξίεο ηωλ αγωληδνκέλωλ  ζα ππνινγηζηνύλ από ηε γεληθή βαζκνινγία. 

 

5. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

 Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ βάζεη: 

 Τωλ θαλνληζκώλ αγώλωλ ηζηηνπινΐαο (RRS) ηεο ISAF 2009-2012 

 Τωλ θαλνληζκώλ ηωλ θιάζεωλ 

 Τεο παξνύζαο πξνθήξπμεο 

 Τωλ νδεγηώλ πινπ 

 Oη νδεγίεο πινπ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θαλόλεο, (όπνπ επηηξέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο, 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 86 RRS).      

 

6.  ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 

 Θα ηζρύζεη ν θαλνληζκόο δηαθήκηζεο ηεο ISAF (Advertising Code).       

 Σθάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηεο Ε.Ι.Ο. 

 Φωηναληίγξαθν ηεο έγθξηζεο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία αγώλωλ. 

 

7.  ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΓΖΛΩΔΗ 

  Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αζιεηέο – αζιήηξηεο κε Ειιεληθή ππεθνόηεηα ή ωο  άιιωο ν λόκνο 

νξίδεη, θάηνρνη δειηίνπ ηεο Ε.Ι.Ο. κε πξόζθαηε ηαηξηθή γλωκάηεπζε (εμάκελν). Τα δειηία πξέπεη λα 

θαηαηεζνύλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Ν.Ο.Ξ. 

 Οη όκηινη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εγγξάθωο ηε ζπκκεηνρή ηνπο κέρξη ηελ Πέμπηη 01/09/2011 ζηελ 

γξακκαηεία ηνπ Ν.Ο.Ξ ή κε fax  ζην αξηζκό  27430-25620 (OPTIMIST) όπνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ θπβεξλήηε θαη ηνπ πιεξώκαηνο θαζώο θαη  νη αξηζκνί ηωλ ηζηίωλ. 

 Τα ζπλνδά ζθάθε πξέπεη λα δειωζνύλ ζηε γξακκαηεία αγώλωλ θαη νη ρεηξηζηέο ζα είλαη ππεύζπλνη 

γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Υπνρξεωηηθά ζα θνξνύλ ην βξαρηόιη αζθαιείαο (quick – stop) πνπ ζπλδέεηαη 

κε ην δηαθόπηε ηεο κεραλήο. Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα είλαη  ή πξνπνλεηέο Ιζηηνπινΐαο κε άδεηα 

εμαζθήζεωο επαγγέικαηνο πνπ απνδεηθλύεηαη κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ή κε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ 

ΠΑ.Σ.Π.Ι. ή ζπλνδόο θάηνρνο δηπιώκαηνο ηαρππιόνπ. Τα ζθάθε πξέπεη λα έρνπλ αζθαιηζηήξην 

ζπκβόιαην ελώ επίζεο ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ν αξηζκόο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ ρεηξηζηή – 

πξνπνλεηή αλ ππάξρεη. Τα παξαπάλω ζηνηρεία ζα θαηαηεζνύλ ζηε γξακκαηεία ηωλ αγώλωλ καδί κε ηηο 

δειώζεηο ζπκκεηνρήο. 
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8.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

        άββαηο      03/09/2011                       Αθίξειρ – Registration 

        άββαηο      03/09/2011    ώπα 10:30 ςγκένηπωζη κςβεπνηηών ζηα γπαθεία ηος Ν.Ο.Ξ 

        άββαηο      03/09/2011    ώπα 12.00  Δκκίνηζη ππώηηρ Ηζηιοδπομίαρ ηηρ ημέπαρ 

        Κςπιακή      04/09/2011    ώπα 11.00  Δκκίνηζη ππώηηρ Ηζηιοδπομίαρ ηηρ ημέπαρ 

 Θα δηεμαρζνύλ ζπλνιηθά έμη (6) ηζηηνδξνκίεο. 

 Δελ ζα δηεμαρζνύλ αλά θαηεγνξία πεξηζζόηεξεο από ηξείο (3) ηζηηνδξνκίεο ηελ εκέξα. 

 

9.   ΔΤΘΤΝΖ 

 Όινη νη αζιεηέο – αζιήηξηεο αγωλίδνληαη ζύκθωλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, RRS-ISAF. Η Σ.Ν.Δ 

, νη ζπλδηνξγαλωηέο όκηινη θαη νη επηηξνπέο δελ θέξνπλ θακία απνιύηωο επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε 

άηνκα ή πξάγκαηα ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα, ή κεηά ηνλ αγώλα. 

 

10. ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ 

 Οη νδεγίεο πινπ ζα δηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηωλ αγώλωλ 

 

11.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ  

  Θα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο, παξάξηεκα Α4 RRS. Αλ δηεμαρζνύλ 

πεξηζζόηεξεο από 4 ηζηηνδξνκίεο ζα εμαηξείηαη ε ρεηξόηεξε. 

  Σε πεξίπηωζε πνπ ύζηεξα από εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο Α.2 RRS ππάξρεη ηζνβαζκία κεηαμύ 

δύν ή πεξηζζνηέξωλ 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 ζεωξνύληαη έγθπξνη κεηά ηελ δηεμαγωγή έζηω θαη κίαο ηζηηνδξνκίαο ζε θάζε θαηεγνξία  

ζθαθώλ.  

 

12.   ΔΠΑΘΛΑ 

 Έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο. 

 Ζ απονομή ηων επάθλων θα ππαγμαηοποιηθεί ηην Κςπιακή 4/09/11 μεηά ηην ολοκλήπωζη ηων 

ιζηιοδπομιών ζηα γπαθεία ηος Ν.Ο.Ξ 

 Δελ ζα βξαβεπζεί θαηεγνξία εάλ δελ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία ζθάθε θαηά ηελ πξώηε 

ηζηηνδξνκία. 

 

13. ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

 Τα ζπκκεηέρνληα ζθάθε κπνξνύλ λα ειιηκεληζηνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ   Ν.Ο.Ξ. από ηε 

Παξαζθεπή 2 Σεπηεκβξίνπ κέρξη ηε Δεπηέξα 5 Σεπηεκβξίνπ.  

 Οη γνλείο θαη νη ζπλνδνί ηωλ αζιεηώλ είλαη εππξόζδεθηνη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ν.Ο.Ξ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηωλ αγώλωλ. 

 

Ναπηηθόο Όκηινο Ξπινθάζηξνπ 

 

 Ο πξόεδξνο Ο Γξακκαηέαο 

 Θενθάλεο Σαιιήο Γεώξγηνο Παππάο 
 


