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Η Ελληνική κλάση Dragon σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, θα διοργανώσει τις ακόλουθες 

διοργανώσεις το 2011  
 

1. ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ‐ MARITIME CUP    16‐17  Απριλίου  2011 
2. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ‐ Α΄ ΓΥΡΟΣ    14‐15  Μαΐου   2011 
3. ΤΡΟΠΑΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – PIRAEUS TROPHY   17‐18  Σεπτεμβρίου  2011 
4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – Β΄ ΓΥΡΟΣ    12‐13  Νοεμβρίου  2011 
5. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ        17‐18  Δεκεμβρίου  2011 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

Οι  αγώνες  θα  διέπονται  από  τους  κανόνες  όπως  αυτοί  ορίζονται  στους  Κανόνες  Αγώνων 
Ιστιοπλοΐας. 

 
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

2.1 Ελληνικά σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει  να  έχουν  έγκριση  της  ΕΙΟ φωτοαντίγραφο  της 
οποίας πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία αγώνων με τη δήλωση συμμετοχής. 

2.2 Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από 
την οργανώτρια αρχή. 

 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σκάφη Dragon. 
3.2 Οι  κυβερνήτες  και  τα πληρώματα πρέπει  να  είναι  κάτοχοι  δελτίου  της  Ε.Ι.Ο.  με  ετήσια  ιατρική 

γνωμάτευση.  Τα  δελτία  πρέπει  να  κατατεθούν  στη  γραμματεία  των  αγώνων  με  τις  δηλώσεις 
συμμετοχής 

3.3 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν εγγράφως για κάθε μία από τις διοργανώσεις, 
μαζί  με  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  και  το  παράβολο  συμμετοχής,  μέχρι  την  προηγούμενη 
μέρα των αγώνων και ώρα 17:00 στην γραμματεία των αγώνων ή να σταλούν με fax στα 210 42 
20 506 & 210 41 27 757 ή με e mail στο offshore@ycg.gr  

 
4. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

Το παράβολο συμμετοχής για κάθε διοργάνωση ορίζεται στο ποσό των 20 € ανά σκάφος. 
 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

5.1 Η προγραμματισμένη ώρα για το προειδοποιητικό σήμα για την πρώτη ιστιοδρομία της κάθε 
ημέρας είναι 12:00 

5.2 Σε κάθε διοργάνωση θα διεξαχθούν έξι ιστιοδρομίες.   
5.3 Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις ιστιοδρομίες κάθε ημέρα. 
5.4 Την τελευταία ημέρα κάθε διοργάνωσης δε θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15:00 
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6. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

6.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. 
6.2 Ένα  σκάφος  ή  ο  εξοπλισμός  του  μπορεί  να  ελεγχθεί  οποιαδήποτε  στιγμή  για  συμμόρφωση  με 

τους  κανονισμούς  της  κλάσεως  και  τις  οδηγίες  πλου.  Στη  θάλασσα  ένας  καταμετρητής  της 
επιτροπής αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει για 
έλεγχο. 

 
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι  οδηγίες  πλου  θα  είναι  διατίθενται  από  τη  γραμματεία  του  ΝΟΕ  από  την  Παρασκευή  15 
Απριλίου, θα δημοσιευθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της αθλητικής γραμματείας του ΝΟΕ και 
θα αναδημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο της κλάσης, www.hdca.gr 

 
8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξάγονται στον Φαληρικό Όρμο ή οπουδήποτε αλλού ορίσει η ΕΚΝ. 
 

9. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

  Λεπτομέρειες για τις διαδρομές θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου 
 

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

10.1 Ο κανόνας 44.1 τροποποιείται έτσι ώστε η ποινή δύο στροφών αντικαθίσταται από ποινή μίας 
στροφής. 

10.2 Η ποινή για παραβάσεις κανόνων της κλάσης μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την 
κρίση της επιτροπής ενστάσεων. 

 
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 

11.1 Πρέπει να ολοκληρωθεί μία ιστιοδρομία ώστε η διοργάνωση να είναι έγκυρη. 
11.2 (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 6  ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το 

σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. 
(β)  Εάν  ολοκληρωθούν  6  ιστιοδρομίες  η  βαθμολογία  ενός  σκάφους  θα  είναι  το  σύνολο  των 
βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης. 

11.3 Οι ιστιοδρομίες των διοργανώσεων Α’ και Β’ Γύρος του Πρωταθλήματος Ελλάδος θα αποτελούν 
το Πρωτάθλημα Dragon 2011.  Θα ισχύει το άρθρο 11.2 και επιπλέον:  
(γ) Εάν ολοκληρωθούν 2 ή περισσότερες ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το 
σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες. Θα εξαιρούνται οι δύο χειρότερες, εφ’ όσον 
έχουν πραγματοποιηθεί 12 ιστιοδρομίες ή μια αν έχουν πραγματοποιηθεί 5 και 6 ιστιοδρομίες. 

 
12. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τα συνοδά σκάφη πρέπει  να δηλώνονται στη  γραμματεία  των αγώνων. Οι  χειριστές πρέπει  να 
είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick ‐ stop) που 
συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι  διπλώματος ταχυπλόου. 

 
13. ΕΠΑΘΛΑ 

Έπαθλα θα απονέμονται στους τρεις πρώτους νικητές. 
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14. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Όλοι οι συμμετέχοντες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4. Ο διοργανωτής Όμιλος 
και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα 
τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια της διοργάνωσης. Βλέπε τον κανόνα 4 
«Απόφαση για συμμετοχή σε ιστιοδρομία». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη 
για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή 
πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση. 

 
15. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: 

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη 
από  την  Ελληνική  νομοθεσία  ασφαλιστική  κάλυψη  ευθύνης  προς  τρίτους.    Αντίγραφα  των 
συμβολαίων  πρέπει  να  κατατεθούν  στη  γραμματεία  των  αγώνων  μαζί  με  τις  δηλώσεις 
συμμετοχής. 

 
16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: 

Όλοι  οι  συμμετέχοντες  στους αγώνες αποδέχονται αυτόματα ότι  η  κλάση  και  ο  τυχόν  χορηγός 
διατηρούν επ’ αόριστον το δικαίωμα να δημιουργούν, χρησιμοποιούν και προβάλλουν κατά την 
κρίση τους, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ και βίντεο, καθώς και 
φωτογραφίες  κατά  την  διάρκεια  των αγώνων  και  μετά  την  λήξη  τους,  χωρίς  καμία  οικονομική 
απαίτηση, καθώς επίσης να χρησιμοποιούν και να αναπαράγουν καθ’ οιονδήποτε γνωστό τρόπο 
τα ονόματα, βιογραφικό υλικό και φωτογραφίες των συμμετεχόντων. 

 
17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία των αγώνων, 
στα  γραφεία  των  ναυταθλητικών  εγκαταστάσεων  του ΝΟΕ  στο Μικρολίμανο,  τηλέφωνα &  fax: 
210 – 42 20 506 και 210 – 41 27 757. Web Site: www.ycg.gr  Email: offshore@ycg.gr. 

 
 
 

 
 

 


