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Διασυλλογικός Αγώνας ιστιοπλοΐας «Γιώργος Δοκός» 

 

       
 

optimist, laser standard, laser masters, laser radial, laser 4.7, finn, 420 
 

27 – 29 Απριλίου 2012 
 

Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης-Φιλίας – Ναυτικός Όμιλος Δελφιναρίου 
Νέο Φάληρο – Φαληρικός Όρμος 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

 
1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων 

Ιστιοπλοΐας (Racing Rules of Sailing 2009-2012. 
1.2 Θα ισχύσουν επίσης οι τρέχοντες διεθνείς κανόνες κλάσεων optimist, laser, finn και 420 

για τις αντίστοιχες κατηγορίες. 
1.3 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 

 
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 

Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα 
χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή. 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σκάφη με έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης, 

σύμφωνα με τους κανόνες της αντίστοιχης κλάσης και όλοι οι αθλητές μα έγκυρο δελτίο 
αθλητή ιστιοπλοΐας που έχει εκδοθεί από την ΕΙΟ. Στην κλάση optimist γίνονται δεκτοί 
αθλητές γεννηθέντες από το 1997 και μετά. Στα laser standard έχουν δικαίωμα να 
βαθμολογηθούν ως laser masters όσοι είναι γεννηθέντες έως και το 1977. 
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3.2 Τα σκάφη πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία των αγώνων μέχρι και την 
Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 στις 20:30. 

3.3 Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο υπό τη διακριτική ευχέρεια 
της Επιτροπής Αγώνα, εφόσον πειστεί ότι υπήρχε αντικειμενική δυσκολία έγκαιρης 
δήλωσης, και εφόσον δεν επηρεάζεται η ομαλή διοργάνωση του αγώνα. 

3.4 Για να είναι έγκυρος ο αγώνας σε κάθε κλάση / κατηγορία, θα πρέπει να συμμετέχουν 
τουλάχιστον 5 σκάφη. 
 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Δεν υπάρχει παράβολο συμμετοχής στον αγώνα. 
 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

5.1 Εγγραφές την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 από 12:00 έως 19:00. 
Καταμέτρηση και έλεγχος σκαφών κατά τις ώρες των εγγραφών και στις 28 Απριλίου 9:00 
– 10:00. 
Ιστιοδρομίες 28 και 29 Απριλίου. 

5.2 Θα διεξαχθούν μέχρι έξι (6) ιστιοδρομίες συνολικά για κάθε κλάση.  Δεν θα διεξαχθούν 
πάνω από 4 ιστιοδρομίες κάθε μέρα. 

5.3 Η προγραμματισμένη ώρα για το προειδοποιητικό σήμα για την πρώτη ιστιοδρομία είναι 
10:55 το Σάββατο 28 Απριλίου και 10:25 την Κυριακή 29 Απριλίου. 

 
6. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

 
6.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. 
6.2 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. 

6.3 Να τονισθεί ιδιαίτερα ότι σε κάθε σκάφος που παίρνει μέρος στον αγώνα δε μπορεί να 
αντικατασταθεί η ίδια η γάστρα, οποιοδήποτε δηλωμένο ιστίο (πανί) ή εξοπλισμός του 
σκάφους, εκτός αν υπάρξει συγκεκριμένη γραπτή άδεια από την Επιτροπή Αγώνα, και 
μόνο λόγω μη επισκευάσιμης ζημιάς.  

 

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη Γραμματεία του Αγώνα κατά τις Εγγραφές και τις 
ημέρες των ιστιοδρομιών από 9:00 – 19:00. 

 

8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρμο. 

 
9. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

 
Οι διαδρομές θα είναι σε τραπέζιο για τα optimist και τραπέζιο ή όρτσα πρίμα για τις 
υπόλοιπες κλάσεις. Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 
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10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

 
10.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS.   
10.2 Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων 6.2 και 12 της προκήρυξης και των κανονισμών των 

κλάσεων μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής 
ενστάσεων. 

 
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
11.1 Η βαθμολογία κάθε κλάσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με το σύστημα χαμηλής 

βαθμολογίας (low point scoring system) του Παραρτήματος Α των RRS. 
11.2 Πρέπει να ολοκληρωθούν τρείς (3) ιστιοδρομίες ώστε ο αγώνας να είναι έγκυρος. 
11.3 (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι 

το σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. 

(β) Εάν ολοκληρωθούν από 4 έως και 6  ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι 
το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης. 
 

12. 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. Αντίγραφο του διπλώματος ταχυπλόου να κατατίθεται στη 
Γραμματεία του Αγώνα μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών. 

 

13. ΦΙΛΟΞΕΝΙA 

 
Για σκάφη αγωνιζόμενα ή συνοδείας αθλητών και προπονητών που έρχονται από περιοχές 
εκτός Φαληρικού Όρμου από απόσταση που θα χρειαστούν φιλοξενία, παρακαλείσθε να 
απευθυνθείτε στον ΝΟΔ (τηλέφωνο 2104224555, fax 2104117560, e-mail nod@nod.gr) 
και στον ΝΑΟΕΦ (τηλέφωνο 2104101113, fax 2104101114, e-mail naoef@naoef.gr) 
αρκετά έγκαιρα. 

 
14. ΕΠΑΘΛΑ-ΑΠΟΝΟΜΕΣ 

 
14.1 Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρείς πρώτους νικητές στις κλάσεις laser standard, laser 

radial, finn.  
14.2 Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρείς πρώτους laser standard apprentice masters 

(γεννηθέντες από το 1968 έως το 1977), στους τρείς πρώτους laser standard masters 
(γεννηθέντες από το 1958 έως και το 1967), στους τρείς πρώτους laser standard grand 
masters (γεννηθέντες to 1957 ή παλιότερα). Σε περίπτωση που κάποιες κατηγορίες έχουν 
λιγότερες από 5 συμμετοχές, θα συγχωνεύονται ανάλογα με τις «γειτονικές» τους. Οι 
νικητές των κατηγοριών θα εξάγονται από τη γενική βαθμολογία των laser standard. 

14.3 Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρείς πρώτους νικητές αγοριών και κοριτσιών στα 
optimist, καθώς και στα τρία πρώτα αγόρια και τρία πρώτα κορίτσια μέχρι 11 ετών (υπό 
την έννοια να έχουν γεννηθεί το 2001 ή αργότερα). Οι νικητές των επιμέρους κατηγοριών 
θα εξάγονται από τη γενική βαθμολογία των optimist. 

14.4 Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρείς πρώτους νικητές στα αγόρια και στις τρείς πρώτες 
νικήτριες στα κορίτσια στα laser 4.7 και στα 420, εκτός αν δεν συμπληρώνονται 
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τουλάχιστον 5 σκάφη σε κάθε κατηγορία, οπότε θα απονεμηθούν μόνο στους τρείς 
πρώτους συνολικά σε κάθε κλάση. Οι νικητές στις επιμέρους κατηγορίες θα εξάγονται από 
τη γενική βαθμολογία κάθε κλάσης. 

14.5 Η απονομή των επάθλων θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΕΦ στην Ακτή 
Δηλαβέρη 2, Μικρολίμανο («τέντα», ακριβώς δίπλα από τη Γραμματεία του Αγώνα 
στον ΝΟΔ) την Κυριακή 29 Απριλίου 2012 1,5 ώρα μετά τον τερματισμό της 
τελευταίας ιστιοδρομίας, ή όσο καθυστερήσει λόγω εκδίκασης πιθανών 
ενστάσεων. 

 

15. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 
Όλοι οι συμμετέχοντες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Ο 
διοργανωτής Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για ο,τιδήποτε 
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, κατά την διάρκεια ή μετά από την διοργάνωση. 
 

16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

 
16.1 Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την ελάχιστη προβλεπόμενη από την 

νομοθεσία κάλυψη (540.000€).  
16.2 Για τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται ως ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη το ποσό των 

540.000€ μη συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της ISAF για ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους. 

 
17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 
17.1 Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς επίσης και για δηλώσεις 

συμμετοχής και για εγγραφές τη μέρα των εγγραφών, η Γραμματεία του Αγώνα θα 
βρίσκεται στον Ναυτικό Όμιλο Δελφινάριου, Ακτή Δηλαβέρη 2, Μικρολίμανο, τηλέφωνο 
2104224555, fax 2104117560, e-mail nod@nod.gr . 

17.2 Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Πέμπτη 17:30 – 20:30, Παρασκευή 10:00 – 13:00, Σάββατο 
– Κυριακή 10:00 – 14:00.  

17.3 Ειδικά τις ημέρες του αγώνα,  Παρασκευή 27/4 12:00 – 19:00, Σάββατο και Κυριακή 28-
29/4 9:00 – 19:00 ή τέλος αγωνιστικής ημέρας. 
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