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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ OPTIMIST  
 

1ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 19 - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
2ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 26 - 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ι.Ο.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
 
1. ΚΑΝΟΝΕΣ             
1.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:  

 α). των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας της ISAF 2009-2012 (RRS). 
 β). των κανονισμών της κλάσης  
 γ). της παρούσας προκήρυξης. 
 δ). των οδηγιών πλου 
 ε). των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. – Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2011 (κεφάλαιο: Διεθνείς 
      κατηγορίες ανάπτυξης, § 1) 

1.2  Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να      
       ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, 
       αμέσως μετά τον τερματισμό του. Ο κανόνας 61.1(a)(2) «Εάν το μήκος του κύτους του 
       ενάγοντος σκάφους είναι λιγότερο από 6 μέτρα δεν είναι υποχρεωμένο να επιδείξει την  
       κόκκινη σημαία» διαγράφεται. 
1.3   Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι οδηγίες πλου. 
 
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ             
Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί 
από την οργανώτρια αρχή. 
 
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ           
Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία των διοργανωτών ομίλων: 
1. Ι. Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ  (τηλ: 2221-85016 , fax: 2221085016) 
2. Ι. Ο. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (τηλ. 6976791630 και 6978944994 fax: 22230 29792) 
 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ         
3.1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες γεννημένοι το 1996 ή αργότερα    
       κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με ετήσια ιατρική γνωμάτευση. 
3.2. Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου  
       Χαλκίδας και για τους δύο αγώνες μαζί μέχρι την 16η  Μαρτίου 2011 - 18:00΄ μέσω email 
       iox@otenet.gr ή με fax:2221085016. 
3.4 Δηλώσεις – Εγγραφές στα γραφεία του Ι. Ο. Χαλκίδας και για τους δύο αγώνες του   
       περιφερειακού πρωταθλήματος Τα δελτία των αθλητών, τα πιστοποιητικά        
       ασφάλισης των σκαφών, τo πιστοποιητικό ασφάλισης του συνοδευτικού σκάφους και το 
       δίπλωμα ταχυπλόου του χειριστή του συνοδευτικού σκάφους πρέπει να κατατεθούν στη  
       γραμματεία των αγώνων την ημέρα των δηλώσεων 19/3/2011   09:00-10:00 



3.5  Μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες, μπορούν να προστεθούν συμμετοχές στους οργανωτές  
       ομίλους ύστερα από συνεννόηση με τον διοργανωτή όμιλο . 
3.6  Κάθε αποστολή ομίλου πρέπει να συνοδεύεται από προπονητή με σωστικό σκάφος. Το  
       όνομα του προπονητή πρέπει να αναφέρεται στη δήλωση συμμετοχής του ομίλου. 
 
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ             
4.1 Σάββατο 19 Μαρτίου: Δηλώσεις 08:30-10:00 π.μ.  
4.2 Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις (3) ιστιοδρομίες την ημέρα, εκτός εάν δεν έχει   
      ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της προηγούμενης ημέρας και το επιτρέπει ο καιρός. 
      1ος αγώνας 19-20/03/2011  Ι.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ. 
      1η ημέρα 19-3-2011. Εκκίνηση πρώτης ιστιοδρομίας 12:00. 
      2η  ημέρα 20-3-2011  συνέχεια ιστιοδρομιών - εκκίνηση 11:00. Απονομή επάθλων 17:00. 
      Την Κυριακή 20/3 δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15:30 εκτός αν έχει δοθεί γενική ανάκληση. 

 2ος αγώνας 26-27/03/2011  Ι. Ο. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 
 3η ημέρα 26-3-2011 συνέχεια ιστιοδρομιών πρώτη εκκίνηση 12:00 

      4η ημέρα 27-3-2011 συνέχεια ιστιοδρομιών - εκκίνηση 11:00. Απονομή επάθλων 16:00. 
      Την Κυριακή 27/3 δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 14:00 εκτός αν έχει δοθεί γενική ανάκληση. 
 
5. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 
5.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. 
5.2 Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση 
με τους κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας καταμετρητής της 
επιτροπής αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει 
για έλεγχο. 
 
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία του Ι. Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ το Σάββατο 19/3/2011  
κατά τη διάρκεια των δηλώσεων-εγγραφών 
 
7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 
7.1 Οι ιστιοδρομίες του 1ου αγώνα θα διεξαχθούν στον όρμο της Χαλκίδας στη θαλάσσια 
περιοχή  του Νοτίου Ευβοϊκού 
7.2 Οι ιστιοδρομίες του 2ου αγώνα θα διεξαχθούν στον κόλπο του Κάραβου στη θαλάσσια 
περιοχή του Αλιβερίου Ευβοίας 
 
8. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Η διαδρομή θα είναι τραπέζιο. Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 
 
9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
9.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS. 
9.2 Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων 5.2 και 11 της προκήρυξης και των κανονισμών των 
κλάσεων μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων. 
9.3 Το παράρτημα P θα ισχύσει ανεξάρτητα στους δύο αγώνες. 
 
10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
10.1 Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2009-2012. 
10.2 Το περιφερειακό πρωτάθλημα θα είναι έγκυρο εάν πραγματοποιηθούν έστω και 4  
        ιστιοδρομίες (συνολικά στους 2 αγώνες), οι οποίες θα αριθμούνται με τη σειρά   
        πραγματοποίησής τους. 
10.3 Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 5 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι   
        το σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. 



10.4  Εάν ολοκληρωθούν από 5 έως 9 ιστιοδρομίες θα εξαιρείται μια και από 10 και άνω θα 
         εξαιρούνται 2 ιστιοδρομίες 
 
11. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι χειριστές πρέπει 
να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) 
που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου. 
 
12. ΕΠΑΘΛΑ 
12.1  1ος αγώνας 19-20/03/2011  Ι.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ. Θα απονεμηθούν έπαθλα στους 3 πρώτους  
         της κατηγορίας αγοριών, στις 3 πρώτες της κατηγορίας κοριτσιών στα 3 πρώτα 11χρονα 
         αγόρια, στα τρία πρώτα 11χρονα κορίτσια καθώς και στον μικρότερο αθλητή. 
12.2   2ος αγώνας 26-27/03/2011 Ι. Ο. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Θα απονεμηθούν έπαθλα στους 3 πρώτους  
         της κατηγορίας αγοριών, στις 3 πρώτες της κατηγορίας κοριτσιών στα 3 πρώτα 11χρονα 
         αγόρια, στα τρία πρώτα 11χρονα κορίτσια καθώς και στον μικρότερο αθλητή. 
 
13. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
13.1 Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF.  
13.2 Ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Χαλκίδας, ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Αλιβερίου και οι Επιτροπές δε   
        φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη  
        στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4  
        «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία  
        ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από  
        γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση. 
 
14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την προβλεπό-
μενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους (€ 350.000,00.-) 
 
15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χαλκίδας τηλ: 2221085016 Δευτέρα –Παρασκευή 11:00 – 13:00 και 
απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 18:30 – 20:30, email iox@otenet.gr, με τον κ. 
Παναγιώτη Ευμορφόπουλο – έφορο τριγώνου του Ι.Ο.Χαλκίδας - 6974656807 καθώς επίσης 
και με τους κ.κ. Αργύρη Δημήτρη- 6976791630 πρόεδρο & Ντούρμα Ιωάννη - 6978944994 
Γεν. Γραμματέα του Ι.Ο.Αλιβερίου. 
 
16. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν για τον 1ο αγώνα στις εγκαταστάσεις του Ιστιοπλοϊκού 
Ομίλου Χαλκίδας και για τον 2ο αγώνα στις εγκαταστάσεις του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Αλιβερίου. 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Οι εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Χ. θα είναι ανοιχτές από την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 -ώρα 18:00.  
Στους αγωνιζόμενους αθλητές, προπονητές, συνοδούς & προσκεκλημένους το Σάββατο 19/3 και 
ώρα 20:30 στο εντευκτήριο του Ι.Ο.Χ. θα προσφερθούν ελαφρύ γεύμα και αναψυκτικά.  
 
Επίσης ο Ι.Ο. Αλιβερίου μετά την απονομή του ΣΑΒΒΑΤΟΥ 26-3-2011 θα προσφέρει γεύμα 
στους αγωνιζόμενους αθλητές , προπονητές , συνοδούς & προσκεκλημένους. 


