
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ (FUNBOARD) ΛΙΜΝΗΣ 

ΒΟΛΒΗΣ 1-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 
 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: 
Ο A.Ν.O.Σ.Μ (Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Σχοινιά Μαραθώνα) και ο 
Ο.Π.Α.Π. (Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος) 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ διοργανώνουν το Διασυλλογικό  αγώνα 
ιστιοσανίδας (FUNBOARD) 2011 ανοιχτής συμμετοχής, από 1-4 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 
 
2. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 
Οι αγώνες θα τελεστούν στην λιμναία περιοχή της λίμνης Βόλβης και 
πλησίον της παραλίας Νέας Μαδυτου. 
 
 
3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 
Θα είναι στις εγκαταστάσεις  του  surf  club Στονερό  τηλ. 
6974508008. 
 
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 
Οι κατηγορίες θα υπολογιστούν από τη γενική βαθμολογία . Eεφόσον 
υπάρχουν οι προβλεπόμενες συμμετοχές (4 κατ’ ελάχιστον) θα 
υπάρξουν βραβεύσεις στις κατηγορίες νέων, νεανίδων, γυναικών, 
αντρών (18-35), masters (35-45,) grand masters(45-55),  
veterans(55+) και overall.l 
 
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει  
5.1 Των κανονισμών Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2008-
2012 
5.2 Tων κανονισμών της Κλάσης  
5.3 Των σχετικών εγκυκλίων και προκηρύξεων της ΕΙΟ 
5.4 Της παρούσας προκήρυξης  
5.5 Των οδηγιών Πλου  
5.6 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες των 
παραπάνω κανονισμών όπου επιτρέπεται (86 RRS – ISAF). 



 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: 
6.1 Οι αγώνες κατατάσσονται στη κατηγορία G παράρτημα G4 των 
RRS. 
6.2 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν την 
έγκριση της Εθνικής αρχής. 
6.3 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στην 
Γραμματεία Αγώνων. 
6.4 Η οργανωτική Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τα συμμετέχοντα 
σκάφη να φέρουν διαφήμιση του χορηγού των αγώνων , σύμφωνα 
με το παράρτημα G 3.1 RRS.. 
 
7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ: 
7.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κάτοχοι αθλητικού δελτίου της ΕΙΟ 
με έγκυρη ιατρική γνωμάτευση (1 έτος) .Τα δελτία πρέπει να 
κατατεθούν στη Γραμματεία Αγώνων αμέσως μετά την άφιξη των 
αθλητών. Οι αλλοδαποί αθλητές μπορούν να συμμετάσχουν 
καταθέτοντας την ταυτότητα τους εκδοθείσα από την αντίστοιχη 
Ομοσπονδία της χώρας τους. 
7.2.Οι ατομικές υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν στη 
Γραμματεία Αγώνων αμέσως μετά την άφιξη των αθλητών. 
7.3 Όλα τα σκάφη (εγκύκλιος 1/2000) πρέπει να είναι ασφαλισμένα 
οι αθλητές να έχουν μαζί τους το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να το 
προσκομίσουν στη Γραμματεία των αγώνων.  
7.4 Οι χειριστές φουσκωτών σκαφών πρέπει να είναι κάτοχοι 
διπλώματος χειριστή ταχύπλοου να έχουν μαζί τους το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο(εγκύκλιος 1/2000)και πρέπει να φορούν βραχιόλι 
ασφαλείας (quick stop) Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να 
κατατεθούν στη Γραμματεία Αγώνων πριν από την έναρξη των 
αγώνων. 
 
8.ΕΥΘΥΝΗ: 
8.1 Όλοι οι αθλητές θα αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη 
κανόνα 4RRS-ISAF  
8.2 Ο Οργανωτής Όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία 
απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο 
στην στεριά όσο και στην θάλασσα κατά την διάρκεια των αγώνων. 
8.3 Οι χειριστές των ταχυπλόων θα είναι υπεύθυνοι για τις 
μετακινήσεις τους. 
 
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
9.1  1η Σεπτεμβρίου  9.00-14.00 δηλώσεις συμμετοχής  
                                 14.00 Συγκέντρωση κυβερνητών 
                                 15 .30 -20.00 Ιστιοδρομίες 
       2-3 Σεπτεμβρίου   11.00-20.00 Ιστιοδρομίες 
       4 Σεπτεμβρίου      11.00 -18.00 Ιστιοδρομίες  
Μέγιστος αριθμός ιστιοδρομιών 4 ανά ημέρα.    



                       
10. ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 
Σύμφωνα με τις οδηγίες πλου.  
 
11 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 
11.1 Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας , παράρτημα 
Α2.2.RRS. 
11.2 ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του 
παραρτήματος Α2.3 RRS παραμένει ισοβαθμία τότε αυτή θα λύεται 
υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά από την τελευταία 
RACE που έτρεξαν μαζί (διαφοροποίηση παραρτήματος Α 2.3 RRS). 
 
12. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ: 
Οι οδηγίες πλού θα διατίθενται στην Γραμματεία Αγώνων. 
 
13. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: 
Ορίζεται ο Βακαλόπουλος Θάνος τηλ. 6946906886.  
 
 
 
 
 
 


