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2o ΚΥΠΕΛΛΟ «ΑΡΓΥΡΕΙΑ» 
Ν.Ο.Θ.Α.Ε. –  7 & 8 ΜΑΪΟΥ 2010 

                          
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 
1.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Οι αγώνες διοργανώνονται από τον ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΑΝΟΜΗΣ (Ν.Ο.Θ.Α.Ε.), υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας και 
του ∆ήµου Θερµαϊκού. 

 
2. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
2.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Επανοµής Θεσ/κης 
2.2 Η Γραµµατεία των Αγώνων θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Θ.Α.Ε. 
2.3 Τα σκάφη των διαγωνιζοµένων και τα συνοδά Σκάφη των Οµίλων θα φιλοξενηθούν στις 

εγκαταστάσεις του Οµίλου. 
 
3.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 3.1 - LASER 4.7 (Γενική-Παίδων-Κορασίδων), LASER RDL  (Γενική-Εφήβων-Γυναικών),  
         OPTIMIST (Γενική –Παίδων - Κορασίδων). 
3.2 - Απαραίτητη Προϋπόθεση για να είναι πλήρης µία κατηγορία, είναι η συµµετοχή στον   
        Στίβο τουλάχιστον τεσσάρων σκαφών . 
 
4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
4.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
       (α) των Κανονισµών Αγώνων Ιστιοπλοϊας (RRS) της ISAF 2009-2012 
       (β) των Κανονισµών των Κλάσεων 
       (γ) της Προκήρυξης των Αγώνων 
       (δ) των Οδηγιών Πλου 
       (ε)  των Σχετικών Εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. 
 (Αγωνιστικό Πρόγραµµα 2010, Κεφ. «∆ιεθνείς Κατηγορίες Ανάπτυξης). 
4.2 Οι οδηγίες Πλου µπορούν να τροποποιήσουν κανόνες των προαναφερθέντων 

παραγραφών, όπου επιτρέπεται από τους κανονισµούς (Κανόνας 86 RRS 2009-2012). 
 
5.  ∆ΗΛΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν Αθλητές & Αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. µε ετήσια 

Ιατρική Γνωµάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στην Γραµµατεία του ∆ιοργανωτή 
Οµίλου προ της ενάρξεως των αγώνων.  

5.2 Όµιλοι και ιδιοκτήτες σκαφών θα πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή στον Ν.Ο.Θ.Α.Ε µέχρι     
την Τετάρτη  04- 05- 2011 στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 
- Ταχυδροµικώς: Ναυτικός Όµιλος Θαλασσίων Αθληµάτων Επανοµής -Τ.Θ. 5514 Επανοµή,    
   τηλ. Επικοινωνίας Οµίλου  23920 43 330,  
-  µε fax  στο 23920 43 331, ή  
-  µε e-mail στο info@nothae.gr  

5.3 Οι οδηγίες Πλου θα διανέµονται από την Γραµµατεία Αγώνων. 
5.2 Τα συνoδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην Γραµµατεία του Οµίλου, µέχρι    
        την Τετάρτη 04-05-2011. 
 
6.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
6.1 Παρασκευή 06-05-2011  ώρα 17:00-21:00  Αφίξεις 

Σάββατο  07-05-2011  ώρα 09:00  Αφίξεις-∆ηλώσεις Συµµετοχής 
     ώρα 11:00   Συγκέντρωση Κυβερνητών  
    ώρα 12:00   Ιστιοδροµίες  
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     ώρα 17:30   Υποδοχή Οµίλων – Barbecue   
Κυριακή  08-05-2011 ώρα 11:00   Ιστιοδροµίες  
     ώρα 18:00   Απονοµή Επάθλων – ∆εξίωση  
 

6.2 Εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα διεξαχθούν περισσότερες των τριών      
ιστιοδροµιών σε κάθε κατηγορία ανά ηµέρα. 

6.3 Εάν διεξαχθούν τουλάχιστον πέντε ιστιοδροµίες, εξαιρείται η µια. 
6.4 Το «2ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΓΥΡΕΙΑ» είναι έγκυρο µε µία Ιστιοδροµία. 
6.5 Όριο τελευταίας Εκκίνησης την Κυριακή  ώρα 16:00 
 
7.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι Οδηγίες Πλου θα διατίθενται στην Γραµµατεία των Αγώνων 
 

8.  ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
    Η ∆ιαδροµή ειναι Τραπέζιο  
 
9.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

Θα εφαρµοστεί το παράρτηµα P των RRS 2009-2012 
 
10.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Θα εφαρµοσθεί το σύστηµα χαµηλής βαθµολογίας, Παράρτηµα Α2 RRS 2009-2012 
 
11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
11.1  Τα συνoδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην Γραµµατεία Αγώνων και οι χείριστες να είναι  
         υπεύθυνοι για τις µετακινήσεις τους. 
11.2  Υποχρεωτική  είναι η ύπαρξη άδειας χειριστού ταχυπλόου για τους χειριστές των συνοδών   

     σκαφών, καθώς και η επίδειξη ασφαλιστηρίου συµβολαίου του φουσκωτού και των    
     διαγωνιζοµένων σκαφών. 

11.3  Υποχρεωτική είναι η χρήση του βραχιολιού ασφάλειας που συνδέεται µε τον διακόπτη της  
          µηχανής (kill-switch ή quick-stop) από τους χείριστες των συνοδών σκαφών. 
11.4  Όλα τα αγωνιζόµενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να είναι ασφαλισµένα για ζηµίες έναντι 

τρίτων µε ποσά όχι λιγότερο από 350.000 € 
 
12. ΕΥΘΥΝΗ 
 12.1  Όλοι οι αθλητές αγωνίζονται µε τον θεµελιώδη Κανόνα 4, RRS-ISAF.  
 12.2  Ο διοργανωτής 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 του αγώνα. 

 
13. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΚΑΦΩΝ -ΑΘΛΗΤΩΝ 
 13.1  Τα σκάφη των αθλητών, καθώς και τα συνoδά σκάφη των Οµίλων, θα φιλοξενηθούν   
           στην παραλία έµπροσθεν του Ν.Ο.Θ.Α.Ε. 
 13.2  Η Οργανωτική Επιτροπή θα διαθέσει lunch boxes στα πληρώµατα και τις επιτροπές κατά 

την διάρκεια των αγώνων. 
 
14. ∆ΙΑΜΟΝΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
  14.1 Τα πληρώµατα ευθύνη των συνοδών και προπονητών τους δύνανται να κατασκηνώσουν   
           σε αντίσκηνα στο δασύλλιο εντός των εγκαταστάσεων του Οµίλου.  
 
   14.2 Για όσους Οµίλους επιθυµούν να καταλύσουν σε κοντινό κατάλυµα της περιοχής,   
           παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το Ξενοδοχείο ΡΕΤΖΙΚΑ (Ποταµός Επανοµής)  
           τηλ: 23920 44 786 και κιν 6937 456 553 -  κα Σωτηρία. 
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         Περισσότερες πληροφορίες και χάρτης της περιοχής στο Web-site: www.retzikas.gr 
         Το Ξενοδοχείο προσφέρει 20€ το άτοµο σε τρίκλινο δωµάτιο και € 25 το άτοµο σε δίκλινο. 
         Επί πλέον χρέωση πρωινού € 7 το άτοµο. 
         Εναλλακτική λύση τα γνωστά ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής. 
 
15. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ-∆ΕΞΙΩΣΗ 
 14.1  Θα απονεµηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας 
 
 
14.2  Η τελετή της απονοµής των επάθλων θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή και ώρα 18:30, 

στις εγκαταστάσεις του Οµίλου. 
 
   

 
Για τον Ν.Ο.Θ.Α.Ε. 

 
 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
 
 
 
ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ – ∆ΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ        ΡΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
         
 


