
 
 

    ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ  ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ 
« ΑΝΟΙΞΗ » 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   OPTIMIST ,  LASER 4,7 & LASER RDL 
 

19-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
           Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Γαζίου Κρήτης σε συνεργασία με την 
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία , σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα του, 
αγώνων και εκδηλώσεων, διοργανώνει τον Παγκρήτιο διασυλλογικό αγώνα  
«ΑΝΟΙΞΗ » στις 19-20 Μαρτίου για τις κατηγορίες  Optimist,    Laser 4.7 και 
Laser  RDL 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η Γραμματεία αγώνων είναι η γραμματεία του Ναυταθλητικού Ομίλου 
Γαζίου Κρήτης τηλ-fax  2810841504  & omilosgaziu@yahoo.gr. 
 

2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της 
Παντάνασσας. 
 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
Α. των Διεθνών κανονισμών ιστιοδρομιών 2009-2012 (RRS-ISAF) 
B. των κανονισμών των κλάσεων  
Γ. της προκήρυξης 
Δ. των οδηγιών πλού  
Ε. των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. 
Στ. Οι οδηγίες πλού μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου επιτρέπεται 
από τους κανονισμούς (σύμφωνα με το άρθρο 86 RRS-ISAF) 
 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές – αθλήτριες , κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. 
με ετήσια ιατρική γνωμάτευση. 
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται με fax ή με email στη Γραμματεία 
των αγώνων 2810841504 & omilosgaziu@yahoo.gr. Παρακαλούμε οι 
συμμετοχές να δηλωθούν το αργότερο μέχρι τις 18 Μαρτίου 2011. 
Όλα τα σκάφη συνοδών θα πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι 
τρίτων. 
 
 
 



 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

5.1. Το πρόγραμμα των αγώνων  έχει  ως εξής: 
Σάββατο 19-03-2011 
10:00 – Άφιξη και προετοιμασία σκαφών  
12:00 –  16:00   Ιστιοδρομίες 
Κυριακή 20-03-2011 
10:00-  15:00 Iστιοδρομίες 
16:00             απονομές 
 

5.2. Θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 
ιστιοδρομίες. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από 5 ιστιοδρομίες την 
ημέρα.  

 
6.    ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
    

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη Γραμματεία του Ομίλου το Σάββατο το 
πρωί. 

 
     7.         ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ 
          Τα σκάφη των Ομίλων θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ΝΟΓΚ και 
αθλητές και συνοδοί θα φιλοξενηθούν από αθλητές του ΝΟΓΚ. 
 
     8.         ΑΠΟΝΟΜΗ 
           Μετάλλια θα απονεμηθούν σε όλες τις κατηγορίες. 

 
 
 
 
 
 

                                                            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ. 


