
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ CAMP ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟPTIMIST – LASER 4,7 – ACCESS 2,3 ( AMEA ) 
8 -9 -10  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2011 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΦΑΡΩΝ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ 

 
                                                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6/11 
 
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 Το Ναυταθλητικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου σε συνεργασία με το Δήμο     
Τήνου και με  την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σύμφωνα με το  ετήσιο 
πρόγραμμα του, αγώνων και εκδηλώσεων, διοργανώνει  διασυλλογικό αγώνα 
και προπονητικό  CAMP με ομοσπονδιακό προπονητή στις 8-9-10 Απριλίου 
για τις κατηγορίες OPTIMIST- LASER 4,7- ACCESS 2,3 ( Aθλητές με 
Aναπηρία ). 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΓΩΝΩΝ 
 Η Γραμματεία αγώνων είναι η γραμματεία του Ναυταθλητικού Κέντρου 
Πανόρμου τηλ.- fax 22830 31195- 6978840699 
 
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
  Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Πανόρμου 
 
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει : 
Α. Των Διεθνών κανονισμών ιστιοδρομιών 2009- 2012 ( RRS- ISAF) 
Β. Των κανονισμών των κλάσεων 
Γ. Της προκήρυξης 
Δ. Των οδηγιών πλου 
Ε. Των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο 
ΣΤ. Οι οδηγίες πλου 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 EMAIL στη γραμματεία 
αγώνων 22830 31195 και nakepa@ymail.com το αργότερο μέχρι 31 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο έναντι τρίτων. 
 
 
 



5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ 
5.1 Οι ιστιοδρομίες και οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής : 
 
                                        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 08-4-2011                                                             
13:00 Αφίξεις , υποδοχή , τακτοποίηση , προετοιμασία , δηλώσεις 
15:00 – 16:30  Προπόνηση στη θάλασσα 
16:30 -  18:00  Ιστιοδρομία 
18:00 – 20:00  Θεωρία  και  παρατηρήσεις  λαθών 
 
 
 
                                         ΣΑΒΒΑΤΟ , 09-4-2011 
 
10:00 – 12:00   Θεωρία 
12:00 – 14:00  Προπόνηση  στη  θάλασσα 
14:00 – 17:00  Ιστιοδρομίες 
17:30 – 18:30  Θεωρία και παρατηρήσεις λαθών 
19:30               Απονομή – μικρή δεξίωση 
 
                                      ΚΥΡΙΑΚΗ , 10-4-2011 
 
09:30 – 12:30  Σεμινάριο Κανονισμών ιστιοπλοΐας , προβολές , αναλύσεις , 
διάλογος με προπονητές και αθλητές . Εισηγητής : Κώστας Χριστόπουλος   
13:00    Αναχώρηση  από  Πάνορμο 
ΣΗΜ : Η οργανωτική επιτροπή σε συνεννόηση με τον ομοσπονδιακό 
προπονητή θα τροποποίησει το ωράριο εάν χρειαστεί, ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες, εις τρόπον ώστε να υλοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα. 
5.2 Θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες ιστιοδρομίες. Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από 5 
ιστιοδρομίες. Εάν διεξαχθούν από 4 και πάνω θα εξαιρείται η χειρότερη. 
5.3  Ο αγώνας θα είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθεί έστω και 1 ιστιοδρομία . 
 
6. ΑΠΟΝΟΜΕΣ 
 Στην κατηγορία OPTIMIST θα απονεμηθούν έπαθλα στα τρία πρώτα αγόρια 
και στα τρία πρώτα κορίτσια της γενικής κατάταξης , καθώς και στα τρία 
πρώτα παιδιά της γενικής κατάταξης στη κατηγορία των 11 χρόνων. 
Στη κατηγορία των LASER 4,7  θα απονεμηθούν έπαθλα στα τρία πρώτα 
αγόρια και στα τρία πρώτα κορίτσια της γενικής κατάταξης . Στη κατηγορία 
των ΑCCESS 2,3  στους 3 πρώτους της γενικής κατάταξης . Θα δοθούν 
αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες, καθώς επίσης δώρα 
και αναμνηστικά για όλα τα παιδιά . 
 
7. ΚΟΣΤΟΣ 
Το κόστος ανά άτομο ανέρχεται στο ποσό των 100 € συνολικά:  
Περιλαμβάνει : 2 διανυκτερεύσεις – 2 βραδινά γεύματα – 2 πρωινά – 3 
πρόχειρα γεύματα –  δεξίωση μετά την απονομή. 
Το ίδιο ποσό ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες αθλητές – γονείς , 
συνοδούς κ.λ.π 
Οι  προπονητές και διοργανωτές θα έχουν δωρεάν φιλοξενία . 



 Το Ναυταθλητικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου εξασφάλισε για όλους τους 
συμμετέχοντες ,άτομα και οχήματα, τρέιλερ κ.λ.π  έκπτωση 50% ,με το 
οχηματαγωγό  SUPER FERRY  I I   της εταιρίας  GOLDEN  STAR  FERRIES  
με αναχώρηση από το λιμάνι της Ραφήνας την  Παρασκευή το πρωί και με 
επιστροφή το απόγευμα της Κυριακής . 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες στα τηλέφωνα του ομίλου 
 . 

Σας  περιμένουμε 
Με  ιστιοπλοϊκούς   χαιρετισμούς, 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ 
 

     Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Δ.ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ                                                Π.ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ 
 

  
 
  
 


