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ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

1.1 Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων 
Ιςτιοπλοΐασ. 

1.2 Στον κανόνα 61.1 προςτίκεται: Σκάφοσ που προτίκεται να κάνει ζνςταςθ πρζπει να ενθμερϊςει 
τθν Επιτροπι Αγϊνων για το ςκάφοσ εναντίον του οποίου κα γίνει θ ζνςταςθ, αμζςωσ μετά τον 
τερματιςμό του 

1.3 Για τθν κατθγορία Optimist, ςτον κανόνα 61.1 προςτίκεται: Σκάφοσ που προτίκεται να κάνει 
ζνςταςθ πρζπει να ενθμερϊςει τθν Επιτροπι Αγϊνων για το ςκάφοσ εναντίον του οποίου κα γίνει 
θ ζνςταςθ, αμζςωσ μετά τον τερματιςμό του.  
Ο κανόνασ 61.1(a)(2) «Εάν το μικοσ του κφτουσ του ενάγοντοσ ςκάφουσ είναι λιγότερο από 6 
μζτρα δεν είναι υποχρεωμζνο να επιδείξει τθν κόκκινθ ςθμαία» διαγράφεται 

 
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Τα ςκάφθ μπορεί να υποχρεωκοφν να φζρουν διαφιμιςθ που κα επιλεγεί και κα χορθγθκεί από 
τθν οργανϊτρια αρχι. 

 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν ςκάφθ Optimist, Laser Radial και Laser 4,7 
3.2 Τα ςκάφθ πρζπει να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτθ γραμματεία των αγϊνων πριν από τθν Πζμπτθ 17 

Μαρτίου 2011 
 
4. ΡΑΑΒΟΛΑ 

Το παράβολο ςυμμετοχισ ορίηεται ςτο ποςό των € 5 ανά ςκάφοσ 
 
5. ΡΟΓΑΜΜΑ 

5.1 Παραςκευι 18 Φεβρουαρίου 09:00-17:00 Εγγραφζσ 
Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 09:00-10:00 Εγγραφζσ 
     11:00  Ιςτιοδρομίεσ 
Κυριακι 20 Φεβρουαρίου 11:00  Ιςτιοδρομίεσ 
     18:00  Απονομι  

5.2 Θα διεξαχκοφν 6 ιςτιοδρομίεσ.  Δε κα διεξαχκοφν περιςςότερεσ από 3 ιςτιοδρομίεσ κάκε θμζρα. 
 
6. ΚΑΤΑΜΕΤΗΣΗ 

Ζνα ςκάφοσ ι ο εξοπλιςμόσ του μπορεί να ελεγχκεί οποιαδιποτε ςτιγμι για ςυμμόρφωςθ με τουσ 
κανονιςμοφσ τθσ κλάςεωσ και τισ οδθγίεσ πλου. Στθ κάλαςςα ζνασ ελεγκτισ εξοπλιςμοφ τθσ 
επιτροπισ αγϊνων μπορεί να οδθγιςει ζνα ςκάφοσ αμζςωσ ςτο χϊρο που κα του υποδείξει για 
ζλεγχο. 

 
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 

Οι οδθγίεσ πλου κα διατίκενται από τθ γραμματεία των αγϊνων τθν Παραςκευι 18 Φεβρουαρίου. 
 
8. ΡΕΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΟΜΙΩΝ 

Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτθ καλάςςια περιοχι του Αγίου Κοςμά  
 
9. ΟΙ ΔΙΑΔΟΜΕΣ 

Η διαδρομι κα είναι προςαρμοςμζνο τραπζηιο.  Λεπτομζρειεσ κα περιλαμβάνονται ςτισ οδθγίεσ 
πλου. 
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10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΙΝΩΝ 

10.1 Θα ιςχφςει το Παράρτθμα P.  Η εναλλακτικι ποινι για κάκε παράβαςθ του κανόνα 42 κα είναι 
αυτι θ οποία περιγράφεται ςτον κανόνα P 2.1.  Αυτό διαφοροποιεί τον κανόνα P 2 

10.2 Η ποινι για παραβάςεισ των κανονιςμϊν των κλάςεων μπορεί να είναι μικρότερθ από ακφρωςθ 
κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ ενςτάςεων. 

 
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

11.1 Πρζπει να ολοκλθρωκεί μία ιςτιοδρομία ϊςτε ο αγϊνασ να είναι ζγκυροσ. 
11.2 (α) Εάν ολοκλθρωκοφν λιγότερεσ από 5 ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα είναι το 

ςφνολο των βακμϊν ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ. 
(γ) Εάν ολοκλθρωκοφν 5 ι περιςςότερεσ ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα είναι το 
ςφνολο των βακμϊν του ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ εξαιρουμζνθσ τθσ χειρότερθσ.  

 
12. ΣΚΑΦΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 

Τα ςκάφθ υποςτιριξθσ πρζπει να δθλωκοφν ςτθ γραμματεία των αγϊνων. Οι χειριςτζσ πρζπει να 
είναι υπεφκυνοι για τισ μετακινιςεισ τουσ, να φοροφν το βραχιόλι αςφαλείασ (quick - stop) που 
ςυνδζεται με το διακόπτθ τθσ μθχανισ κακϊσ και να είναι κάτοχοι  διπλϊματοσ ταχυπλόου.  

 
13. ΕΡΑΘΛΑ 

Ζπακλα κα απονεμθκοφν ςτουσ τρεισ πρϊτουσ νικθτζσ των κατθγοριϊν: 
Optimist Αγοριϊν 
Optimist Κοριτςιϊν 
Optimist γεννθκζντεσ το 2000 ι αργότερα 
Laser 4,7 Αγοριϊν 
Laser 4,7 Κοριτςιϊν 
Laser Radial  

 
14. ΑΡΟΚΗΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ  αγωνίηονται ςφμφωνα με το κεμελιϊδθ κανόνα 4. Ο διοργανωτισ Όμιλοσ 
και οι Επιτροπζσ δε φζρουν καμία απολφτωσ ευκφνθ για οτιδιποτε ςυμβεί ςε άτομα ι πράγματα 
τόςο ςτθ ςτεριά όςο και ςτθ κάλαςςα κατά τθν διάρκεια του αγϊνα. Βλζπε τον κανόνα 4 
«Απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε αγϊνα». Η διοργανϊτρια αρχι δεν αποδζχεται καμία ευκφνθ για 
ηθμία υλικϊν ι τραυματιςμό ι κάνατο που δφναται να υποςτεί κανείσ από γεγονότα ςυναφι πριν, 
ι κατά τθν διάρκεια, ι μετά από τθν διοργάνωςθ. 

 
15. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Όλα τα αγωνιηόμενα και ςυνοδευτικά ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον τθν προβλεπόμενθ 
από τθν Ελλθνικι νομοκεςία αςφαλιςτικι κάλυψθ ευκφνθσ προσ τρίτουσ.  

 
16. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ, επικοινωνιςτε με τθ γραμματεία των αγϊνων: 
Ελλθνικόσ Ναυτικόσ Όμιλοσ Αιγυπτιωτϊν 
Χερςόνθςοσ Αγίου Κοςμά, Ελλθνικό  
Τθλζφωνα : 210 9818525 και 210 9858708  
Fax : 210 9820729, e-mail : enoa@otenet.gr  

 


