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∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ»  

ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ OPTIMIST & LASER 4,7 
12 & 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

 

 
1.       ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ  

Ο ∆ιασυλλογικός Αγώνας Ευβοϊκού , «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ»  διοργανώνεται 
από τον Ναυτικό Όμιλο Ν. Π. & Ε.Π. ΩΡΩΠΟΥ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 
για σκάφη Optimist & Laser 4,7.  
  

2.      ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  
           Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του διοργανωτή ομίλου, τηλ: 6947890703 , 6948587876 
           fax: 22950-39593 (από 14.00 έως 22.00) e-mail : naut26@otenet.gr 
 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  
 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του Ωρωπού.  
 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
α. Optimist (Αγοριών & Κοριτσιών) γεννηθέντες από το 1996 και μετά  
β. Optimist Παίδων (Αγοριών & Κοριτσιών) γεννηθέντες από το 2000 και μετά 
γ.  Μικρότερου Αθλητή και Μικρότερης Αθλήτριας.   
δ. Laser 4,7 (Εφήβων & Νεανίδων) γεννηθέντες από το 1994 και μετά.  
  

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
5.1       Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:   

α. των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας της ISAF 2009-2012 (RRS). 
β. των κανονισμών των κλάσεων.   
γ. της παρούσας προκήρυξης.  

δ. των οδηγιών πλου.  

ε. 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.        ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
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.        ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
7.1      ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο.,  με ετήσια ιατρική 
            γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του διοργανωτή ομίλου. 
7.2      Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 11 Νοεμβριου με fax στο 22950-39593         
           στο email : naut26@otenet.gr 
 
7.3    Στα πλαίσια του φιλανθρωπικού σκοπού της διοργάνωσης του αγώνα , όλοι οι συμμετέχοντες Όμιλοι θα    
          συγκεντρώσουν τρόφιμα ή αναλώσιμα είδη από την επισυναπτόμενη λίστα των αναγκών του συλλόγου         
         «Χαμόγελο Του Παιδιού» , ανεξαρτήτως  του αριθμού των συμμετεχόντων αθλητών τους και πάντα στα   
          πλαίσια της εθελοντικής προσφοράς των παιδιών προς τα παιδιά. Τα είδη αυτά θα  παραδοθούν στη    
          Γραμματεία των αγώνων το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011 και θα δοθούν στους υπεύθυνους του   συλλόγου       
          «Χαμόγελο Του Παιδιού» κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης και απονομής επάθλων στους νικητές , 
          την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011.  
          Τηλέφωνο επικοινωνίας  για πληροφορίες και  διευκρινήσεις   6947890703 Κος ΛΕΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
          
8.        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
8.1       Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011 ώρα 08.00 αφίξεις - δηλώσεις  
8.1. Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011 ώρα 11.00 συγκέντρωση προπονητών  
8.2. Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011 ώρα 12.00 ιστιοδρομίες  
8.3. Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 ώρα 12.00 ιστιοδρομίες   

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 τελετή λήξης (η ώρα θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση). 
Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την ώρα.15:00  
 

8.4. ∆εν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις (3) ιστιοδρομίες ανα ημέρα.   
Εάν διεξαχθούν από 4  και άνω θα εξαιρείται μία για τις απονομές του συγκεκριμένου αγώνα.   

8.5. Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθεί έστω και 1 ιστιοδρομία και θα αριθμούνται με την σειρά της 
πραγματοποίησης τους.  

 
9. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ   

Για κάθε σκάφος πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.  
 

10. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ   
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων.  

 
11. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ   

Η διαδρομή των αγώνων θα είναι ως ορίζεται από την IODA 
                                                                                                                     

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

13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   
Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2009-2012  
  

14. ΣΥΝΟ∆Α ΣΚΑΦΗ   
Τα συνοδά σκάφη 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.  
  

15. ΕΠΑΘΛΑ  
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας, καθώς και στους μικρότερους 
αθλητή και αθλήτρια .  
  

16. ΕΥΘΥΝΗ   
16.1. Όλοι οι αθλητές- αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF.   

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 συνοδά σκάφη θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα για ζημιές έναντι τρίτων, με ποσό 
όχι λιγότερο από 350.000. 
  

18. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ   
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων του Ομίλου  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ &  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

 

 
ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ 

 
 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Μέλι, μαρμελάδες, 
ντοματοχυμούς, 

εβαπορέ, κονσέρβες, 
φρυγανιές κ.λ.π. 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ 

Σκόνη πλυντηρίου, 
μαλακτικό, 

απορρυπαντικό 
γεν.χρήσης, σακούλες 
απορρυμάτων, βετέξ 

κ.λ.π. 

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Σερβιέτες, σαμπουάν, 
αφρόλουτρα κ.λ.π. 

ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 
Πάνες, μωρομάντηλα, 
βρεφικό γάλα σε 
σκόνη κ.λ.π. 

 
 
 
 
Είναι πολύ σημαντική η συμβολή όλων σε αυτήν την μεγάλη και δύσκολη 
προσπάθεια και ευχαριστούμε όλους όσους μας στηρίζουν. 
 
 
Για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας. 



 
 


