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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Γηαζπιινγηθνύ Αγώλα Optimist – Laser 4.7 

27-28 Απγνύζηνπ 2011 

 

1. Οξγάλωζε 
 Ναπηηθόο Όκηινο Λεπθάδαο 

 

2.  Γξακκαηεία Αγώλωλ 
 Η γξακκαηεία αγώλωλ είλαη ε γξακκαηεία ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Λεπθάδαο. 

 

3. Πεξηνρή Γηεμαγωγήο Αγώλωλ 
 Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηωλ Αιπθώλ Αιεμάλδξνπ Λεπθάδαο. 

 

4. Καηεγνξίεο θαθώλ θαη Αγωληδνκέλωλ 
 Optimist (Αγνξηώλ – Κνξηηζηώλ) (γελλεκέλα από ην 1996 κέρξη θαη ην 1999) 

 Optimist (Παίδωλ – Κνξαζίδωλ) (γελλεκέλα από ην 2000 ή αξγόηεξα) 

 Laser 4.7 (Αγνξηώλ – Κνξηηζηώλ) (όζα παηδηά είραλ ειηθηαθά δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην 
παλειιήλην πξωηάζιεκα 2011) 

 

5. Καλνληζκνί 
 Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ βάζεη: 

o Σωλ θαλνληζκώλ αγώλωλ ηζηηνπινΐαο (PRS) ηεο ISAF 2009-2012 
o Σωλ θαλνληζκώλ ηωλ θιάζεωλ 
o Σεο παξνύζαο πξνθήξπμεο 
o Σωλ νδεγηώλ πινπ 

 Οη νδεγίεο πινπ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θαλόλεο, (όπνπ επηηξέπεηαη από ηνπο θαλν-
ληζκνύο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 86 RRS) 

 

6. Γηαθεκίζεηο 
 Θα ηζρύζεη ν θαλνληζκόο δηαθήκηζεο ηεο ISAF (Advertising Code) 

 θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηεο Ε.Ι.Ο. 

 Φωηναληίγξαθν ηεο έγθξηζεο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία αγώλωλ. 
 

7. Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο – Γειώζεηο 
 Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αζιεηέο – αζιήηξηεο  κε Ειιεληθή ππεθνόηεηα ή ωο άιιωο ν λόκνο 

νξίδεη, θάηνρνη δειηίνπ ηεο Ε.Ι.Ο. κε πξόζθαηε ηαηξηθή γλωκάηεπζε (εηήζηα). Σα δειηία πξέπεη λα 
θαηαηεζνύλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Ιζηηνπινϊθνύ Οκίινπ Λεπθάδαο (ΝΟΛ). 

 Οη όκηινη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εγγξάθωο ηε ζπκκεηνρή ηνπο κέρξη ηελ Σξίηε 23-8-2011 ζηε 
γξακκαηεία ηνπ Ιζηηνπινϊθνύ Οκίινπ Λεπθάδαο ή κε Fax ζηνλ αξηζκό 2645 024 296. Σειέθωλν 
επηθνηλωλίαο 6945 596 544. 

 Σα ζπλνδά ζθάθε πξέπεη λα δειωζνύλ ζηε γξακκαηεία αγώλωλ θαη νη ρεηξηζηέο ζα είλαη 
ππεύζπλνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Τπνρξεωηηθά ζα θνξνύλ βξαρηόιη αζθαιείαο (quick-stop) 
πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθόπηε ηεο κεραλήο. Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα είλαη ή πξνπνλεηέο 
ηζηηνπινΐαο κε άδεηα εμαζθήζεωο επαγγέικαηνο πνπ απνδεηθλύεηαη κε ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά ή κε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ΠΑ..Π.Ι. ή ζπλνδόο θάηνρνο δηπιώκαηνο ηαρππιόνπ. Σα 
ζθάθε πξέπεη λα έρνπλ αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ελώ επίζεο ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ν αξηζκόο 
θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ ρεηξηζηή – πξνπνλεηή αλ ππάξρεη. Σα παξαπάλω ζηνηρεία ζα θαηά-
ηεζνύλ ζηε γξακκαηεία ηωλ αγώλωλ καδί κε ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο. 

 

8. Πξόγξακκα 
Παξαζθεπή 26-8-2011   Αθίμεηο – Registration 
άββαην 27-8-2011 ώξα 11:00 Δθθίλεζε πξώηεο ηζηηνδξνκίαο ηεο εκέξαο 
Κπξηαθή 28-8-2011 ώξα 11:00 Δθθίλεζε πξώηεο ηζηηνδξνκίαο ηεο εκέξαο 

 Σελ ηειεπηαία ηωλ αγώλωλ δελ ζα δνζεί εθθίλεζε κεηά ηελ 15:00 ώξα. 
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 Δελ ζα δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξεο από ηξεηο (3) ηζηηνδξνκίεο ηελ εκέξα. 

 

9. Δπζύλε 
 Όινη νη αζιεηέο – αζιήηξηεο αγωλίδνληαη ζύκθωλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, RRS-ISAF. Ο 

δηνξγαλωηήο όκηινο θαη νη επηηξνπέο δελ θέξνπλ θακία απνιύηωο επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί 
ζε άηνκα ή πξάγκαηα ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηνλ 
αγώλα. 

 

10. Οδεγίεο πινπ 
 Οη νδεγίεο πινπ ζα δηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηωλ αγώλωλ. 

 

11. Βαζκνινγία 
 Θα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο, παξάξηεκα A4 RRS. Αλ δηεμαρζνύλ 

πεξηζζόηεξεο από 4 ηζηηνδξνκίεο ζα εμαηξείηαη ε ρεηξόηεξε. 

 ε πεξίπηωζε πνπ ύζηεξα από εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο A.2 RRS ππάξρεη ηζνβαζκία 
κεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξωλ ζθαθώλ, ε νπνία παξακέλεη θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξαξηήκαηνο Α8.1 απηή ζα ιύεηαη ππέξ ηνπ ζθάθνπο πνπ έθεξε ηελ θαιύηεξε ζεηξά ζηελ 
πξώηε ηζηηνδξνκία πνπ έηξεμαλ καδί (ηξνπνπνίεζε παξαξηήκαηνο A8.2 RRS). 

 Οη αγώλεο ζεωξνύληαη έγθπξνη κεηά ηελ δηεμαγωγή έζηω θαη κηαο (1) ηζηηνδξνκίαο ζε θάζε 
θαηεγνξία ζθαθώλ. 

 

12. Έπαζια 
 Έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο. 

 Η απνλνκή ηωλ επάζιωλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 28-8-2011 θαη ώξα 17:00 ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Λεπθάδαο πνπ βξίζθνληαη ζηηο Αιπθέο Αιεμάλδξνπ 
Λεπθάδαο. 

 Δελ ζα βξαβεπζεί θαηεγνξία εάλ δελ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία ζθάθε θαηά ηελ πξώηε 
ηζηηνδξνκία. 

 

13. Φηινμελία 
 Ο όκηινο πξνηίζεηαη λα θηινμελήζεη αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηόπηλ 

ηειεθωληθήο επηθνηλωλίαο ζην ηειέθωλν 6945 596 544. Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 
 

Γηα ηνλ Ναπηηθό Όκηιν Λεπθάδαο, 
 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

Αθανάσιος Αγγελής  Παναγιώτης Μιχαλάτος 

 


