
 

 

	,                 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΝΟΒΣ) 
     SALAMIS YACHTING CLUB 

           (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. 2250/2004  ΠΡΩΤΟΔ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 
       ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ:2003 

ΜΕΛΟΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 

    www.nobs.gr 
      

ΓΡΑΦΕΙΑ :    ∆ημοτικό Κέντρο Νεότητας  Σαλαμίνας                                                                    ΤΗΛ:   2155000412       6945100607 

      Ακτή Καραϊσκάκη ΣΑΛΑΜΙΝΑ 18900                                                          FAX:  2155000412 

ΕΓΚ/ΣΕΙΣ:  Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Ύψος Κυματοθραύστη)                                         e-mail: mail@nobs.gr 

                   Λιμάνι ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 18900  

						 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

   Ο Ν.Ο.Β.Σ. διοργανώνει τον διασυλλογικό αγώνα «Κύπελλο Σαλαμίνος»  
για σκάφη Optimist, laser το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011 

(εναλλακτικά Κυριακή 6 Νοεμβρίου) 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ 
1.1 Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες                

Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012. 
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 
ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του. Ο κανόνας 61.1 (α) (2) «Εάν το μήκος 
του κύτους του ενάγοντος σκάφους είναι λιγότερο από 6 μέτρα δεν είναι 
υποχρεωμένο να επιδείξει την κόκκινη σημαία», διαγράφεται.   

 
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο., φωτοαντίγραφο 
της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία των αγώνων. 

  
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. 
γεννηθέντες  το έτος 1996 και αργότερα για σκάφη optimist, με ετήσια ιατρική 
γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων με 
τις δηλώσεις συμμετοχής. 

3.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν εγγράφως 
συνοδευόμενες από υπεύθυνη  δήλωση των γονέων, μέχρι την 
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 20:00 στην γραμματεία των 
αγώνων ή να σταλούν με fax στο 2155000412. 
 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 Σάββατο 5 Νοεμβρίου  2011, 11:00 ιστιοδρομίες 

Έχουν προγραμματιστεί τέσσερις ιστιοδρομίες. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων το Σάββατο 4 
Νοεμβρίου  και ώρα 09:30 

 
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον Όρμο Σαλαμίνας. 



 

 

6. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις οδηγίες πλου. 

 
7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

7.1 Πρέπει να πραγματοποιηθούν  δύο ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρος ο αγώνας. 
7.2 Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 3 ιστιοδρομίες, η βαθμολογία ενός σκάφους θα 

είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες.  Εάν ολοκληρωθούν 3 ή 
περισσότερες ιστιοδρομίες, η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των 
βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες, εξαιρούμενης της χειρότερης.  

 
8. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 

Τα συνοδά σκάφη 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. 

 
9. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα συμμετέχοντα σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ΝΟΒΣ.  
 

10. ΕΠΑΘΛΑ 
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών: 
 Optimist (Αγοριών – Κοριτσιών) 
 Optimist (Παίδων – Κορασίδων) (γεννημένοι το 2000 ή αργότερα) 
 Laser (Αγοριών – Κοριτσιών) 

 
Η ημερομηνία και ώρα των απονομών θα ανακοινωθούν εγκαίρως στους 
συμμετέχοντες Ομίλους. 
 

11. ΕΥΘΥΝΗ 
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. 

 
12. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη 
έναντι τρίτων για ποσό όχι μικρότερο από 350.000€. Αντίγραφα των συμβολαίων 
πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής. 

 
13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία 
των αγώνων, στα γραφεία των Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων του ΝΟΒΣ στη 
Σαλαμίνα, τηλέφωνα: 2155000412, 6945100607, και & fax 2155000412, Web 
Site: www.nobs.gr  Email: mail@nobs.gr 

 
                                                                                                                                        Οκτώβριος 2011 
                                                                                                                          Η Οργανωτική Επιτροπή 


