
 
                   

                        ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΟΥΝΤΑ 

                                                       9 – 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 

  

1.    ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
Ο Ναυτικός Όμιλος Λούτσας διοργανώνει στις 9 & 10 Ιουλίου 2011 τον δια-

συλλογικό αγώνα προς τιμήν  «Κων/νου Χούντα Ιούλιος  2011».  

2.    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η γραμματεία αγώνων θα λειτουργήσει στα γραφεία του διοργανωτή ομίλου, στο 

λιμανάκι Λούτσας, τηλέφωνο - fax 22940-83930.  

3.    ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα πραγματοποιηθούν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του 

λιμενίσκου Αρτέμιδος (Σχεδιάγραμμα στίβου θα δοθεί με τις οδηγίες πλου). 

4.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
4.1  OPTIMIST παίδων, κορασίδων, 11χρονα αγόρια, 11χρονα κορίτσια και 

μικρότερου αθλητή 

4.2  LASER 4.7 παίδων, κορασίδων  

4.3 LASER RADIAL  

Οι νικητές των κατηγοριών θα εξαχθούν από τη γενική βαθμολογία. 

Για να ισχύσει η κατηγορία πρέπει να συμμετέχουν κατ’ ελάχιστον 4 σκάφη. 

5.    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
5.1  Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 

·        των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας  της ISAF 2009-2012 

(RRS). 

·        των κανονισμών των κλάσεων. 

·        της παρούσας προκήρυξης.  

·        των οδηγιών πλου. 

·        των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. 

5.2  Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό 

επιτρέπεται (κανόνας 86 RRS 2009-2012). 

6.    ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 



6.1  Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 

της ISAF. 

6.2  Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της 

Ε.Ι.Ο. 

6.3  Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία 

αγώνων. 

7.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
7.1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της 

Ε.Ι.Ο. με ισχύουσα ετήσια ιατρική γνωμάτευση.  Τα δελτία πρέπει να 

κατατεθούν στη γραμματεία του διοργανωτή ομίλου. 

7.2  Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή με FAX στο 22940-83930 ή 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@noartemis.gr . Στις δηλώσεις να 

αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του κυβερνήτη, αριθμός Ιστίου, κλάση, 

αριθμός δελτίου ΕΙΟ και το έτος γέννησης, ειδικά για το μικρότερο 

αθλητή πλήρης η ημερομηνία γέννησης. Δηλώσεις συμμετοχής 

μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011. 

8.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
8.1  Το πρόγραμμα αγώνων έχει ως ακολούθως: 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/7  Δηλώσεις συμμετοχής - 22:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/7 Αφίξεις - Δηλώσεις 

συμμετοχής 

Εκκίνηση ιστιοδρομιών 

  

  

12:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/7 Εκκίνηση ιστιοδρομιών 

Απονομή επάθλων 

11:00 

18:00 

8.2  Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις (3) ιστιοδρομίες την ημέρα. 

8.3  Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 

17:00. 

8.4  Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθούν έστω και τρείς (3) 

ιστιοδρομίες 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 κατά την άφιξη των 

αποστολών. 



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

12.           ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
12.1       Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 

RRS 2009-2012. 

12.2       Εάν διεξαχθούν τέσσερις και άνω ιστιοδρομίες θα εξαιρείται η 

χειρότερη. 

13.           ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ 
Τα σκάφη συνοδείας 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. 

Για κάθε 10 αθλητές θα πρέπει να υπάρχει δηλωμένο σωστικό σκάφος. 

15.           ΕΠΑΘΛΑ 
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας και 

στα Optimist στον μικρότερο ηλικιακά αθλητή εφόσον έχει τερματίσει τουλάχιστον 

μία ιστιοδρομία. 

16.           ΕΥΘΥΝΗ 
16.1       Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη 

κανόνα 4, RRS-ISAF. 

16.2       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 συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον την προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική 
κάλυψη ευθύνης προς τρίτους  και να προσκομίσουν στη Γραμματεία 
Αγώνων το ασφαλιστήριο. 

. 

18.           ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ΝΟΛ. Για αφίξεις 

πριν από το Σάββατο επικοινωνήστε στα info@noartemis.gr 22940-83930,  

6945431918, 6937093270. 

 


