
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
OPEN INTERNATIONAL & Πανελλήνιο Κύπελλο Κυκλάδων SLALOM 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
Ο Ν.Α.Ο Δρυού Πάρου «Τα Δελφίνια» υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο. 
 
2. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
Χρυσή Ακτή Πάρου – SUN WIND SURF CLUB 
 
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα 
 
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Οι κατηγορίες θα υπολογιστούν από τη γενική βαθμολογία 
 
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει  
4.1 Των κανονισμών Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012 
4.2 Tων κανονισμών της Κλάσης  
4.3 Των σχετικών εγκυκλίων και προκηρύξεων της ΕΙΟ 
4.4 Της παρούσας προκήρυξης  
4.5 Των οδηγιών Πλου  
4.6 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες των παραπάνω 
κανονισμών όπου επιτρέπεται (86 RRS – ISAF) 
 
5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
5.1 Οι αγώνες κατατάσσονται στη κατηγορία G παράρτημα G4 των RRS 
5.2 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν την έγκριση της 
Εθνικής αρχής 
5.3 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία 
Αγώνων. 
5.4 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 
 
6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
6.1 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. 
6.2 Οι Όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία Αγώνων μια 
μέρα πριν την έναρξη των αγώνων. 
6.3 Οι ατομικές υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία 
Αγώνων αμέσως μετά την άφιξη των αθλητών. 
6.4 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 



6.5 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. 
 
7.ΕΥΘΥΝΗ 
7.1 Όλοι οι αθλητές θα αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 
4RRS-ISAF  
7.2 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 
7.3 Οι χειριστές των ταχυπλόων θα είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. 
 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
19 - 21 Αυγ. 2011 από 09.00 – 19.00 καθημερινά και έως 5 κούρσες την 
ημέρα 
 
9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Σύμφωνα με τις οδηγίες πλου 
 
10 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
10.1 Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα 
Α2.2.RRS 
10.2 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) 
 
11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στην Γραμματεία Αγώνων. 
 
12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Ορίζεται ο Φυσιλανης Θεόδωρος τηλ 6932737376 
 
  
 
 


