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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙ∆ΑΣ ΚΛΑΣΗΣ  FORMULA 

1Ο. MULTI – CUP   /  14-15 ΜΑΪΟΥ 2011 

ΠΕΥΚΙ – Β. ΕΥΒΟΙΑΣ 
 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ  

O Ναυτικός  Όµιλος ∆ήλεσι και Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αθλητών Ιστιοσανίδας κλάσης Φόρµουλα 
Ελλάδος  διοργανώνουν υπό την αιγίδα τις Ε.Ι.Ο. διασυλλογικό αγώνα <MULTI – CUP> στην 
κατηγορία FORMULA & KITE SURFING. 

 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Η γραµµατεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του διοργανωτή οµίλου, τηλ:2262034090,                 
fax: 2262035662, e-mail info@nodv.gr.  www.nodv.gr 

 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή  ανοιχτά του Πευκί – βόρεια Εύβοιας. 
 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γενικής  – Grand Master (45+) – Masters (35+) – Νέων – Γυναικών – Formula plus    
 

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 G παράρτηµα G4 των RRS . 
 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  

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο., µε ετήσια ιατρική 
γνωµάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραµµατεία αγώνων. Οι όµιλοι πρέπει να 
δηλώσουν συµµετοχή µέχρι την 14/5/2010 και ώρα 12:00  µε fax στο 22620-35662. ή info@nodv.gr 

 

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σάββατο 14/5  ώρα 09:00 – 11:00  αφίξεις - δηλώσεις 
Σάββατο 14/5  ώρα 13:00   εκκίνηση 
Κυριακή  15/5  ώρα 11:00   εκκίνηση και ώρα λήξης 17:30 
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Κυριακή  15/5   και ώρα 18:30 θα πραγµατοποιηθεί η απονοµή των επάθλων. 
 

Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγµατοποιηθεί έστω και 1 ιστιοδροµία και θα αριθµούνται µε την 
σειρά της πραγµατοποίησης τους (για την απονοµή επάθλων). O αγώνας µπορεί να αναβληθεί 
λόγο µη ευνοϊκών συνθηκών. Οι αθλητές θα ενηµερωθούν τουλάχιστον πριν τις 11/5/2010 από το 
επίσηµο site της formula http://www.formula-windsurfing-association.gr/index.html και στο 
www.nodv.gr όπως και θα  ανακοινωθεί και η καινούργια ηµεροµηνία διεξαγωγής του αγώνα.  

 

9.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραµµατεία των αγώνων. 
 
 10.  ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

  Η διαδροµή των αγώνων θα είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες πλου. 
 
 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

  Θα εφαρµοστεί το παράρτηµα Ρ των RRS 2009-2012 

 
 12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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

 
 13. 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. 

 
 14. ΕΠΑΘΛΑ 

  Έπαθλα θα απονεµηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές  όλων των κατηγοριών. 
 
 15.  ΕΥΘΥΝΗ 

15.1 Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες αγωνίζονται σύµφωνα µε το θεµελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF.  
15.2 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. 
 
 16.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όλα τα αγωνιζόµενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να είναι ασφαλισµένα  για ζηµιές έναντι τρίτων, 
µε ποσό όχι λιγότερο από 150.000€. 

 
 17.  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

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

Η Οργανωτική Επιτροπή 


