
     

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Ο Διασυλλογικός αγώνας Αμφιαράεια 2011 , διοργανώνεται από τον ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, υπό
την αιγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ για σκάφη Optimist & Laser 4,7.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Η γραμματεία αγώνων θα είναι  στα γραφεία του διοργανωτή ομίλου,  τηλ: 22950-82458  fax: 22950-82458  
κινητό 6999219371 και 6977717373, e-mail : noaa@otenet.gr, website : www.noaa.gr

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή  ανοιχτά του λιμενίσκου Αγίων Αποστόλων.

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Optimist (Αγοριών & Κοριτσιών), 11Χρονων και  Μικρότερου Αθλητή - Αθλήτριας. 
Laser 4,7 (Εφήβων & Νεανίδων) .

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
     1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:
α). των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας  της ISAF 2009-2012 (RRS).
β). των κανονισμών των  κλάσεων.
γ). της παρούσας προκήρυξης.
δ). των οδηγιών πλου.
ε). των σχετικών εγκυκλίων  της Ε.Ι.Ο.
     2. Οι οδηγίες πλου, μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται  
(κανόνας 86 RRS 2009-2012)

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
         1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF.
         2. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.
        
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ
         1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο., με ετήσια ιατρική 
γνωμάτευση. Τα δελτία  πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του διοργανωτή ομίλου.
         2. Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου με fax στο 22950-82458 ή 
στο email : noaa@otenet.gr
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8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2010 ώρα 08.00 αφίξεις - δηλώσεις
2. Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011 ώρα 11.00 συγκέντρωση προπονητών
3. Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011 ώρα 12.00 ιστιοδρομίες
4. Κυριακή  11 Σεπτεμβρίου 2011 ώρα 11.00 ιστιοδρομίες
5. Κυριακή  11 Σεπτεμβρίου 2011 τελετή λήξης (η ώρα θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση).
Την τελευταία ημέρα  των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την ώρα.16:00
     2. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις (3) ιστιοδρομίες την ημέρα.
Εάν διεξαχθούν από  4  και άνω θα εξαιρείται μία για τις απονομές του συγκεκριμένου αγώνα.
     3. Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθεί έστω και 1 ιστιοδρομία και θα αριθμούνται με την σειρά της 
πραγματοποίησης τους.

9. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Για κάθε σκάφος πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.

10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων.

11. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η διαδρομή των αγώνων  θα είναι Ολυμπιακο Τραπέζιο

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
Θα εφαρμοστεί το παράρτημα Ρ των RRS 2009-2012

13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2009-2012

14. ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ
Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 
τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά  θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται 
με το διακόπτη της μηχανής. Επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι  διπλώματος ταχυπλόου.

15. ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας, καθώς και στον μικρότερο αθλητή 
optimist ( αγόρι και κορίτσι ) .

16. ΕΥΘΥΝΗ
         1. Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF.
         2. Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε 
άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα.

17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα  για ζημιές έναντι  τρίτων, με ποσό όχι 
λιγότερο από 350.000.-

18. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων του Ομίλου


