
                                                                     
Ακτή Ν.Ο.Β. - ΑΝΑΥΡΟΣ 
Τηλ. 2421020376 
www.novargonautes.gr 
 
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 
 
                                 
                                 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
 

« 1ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ » 
 
 
 
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 
Ο Ναυτικός Όμιλος Βόλου & Αργοναύτες διοργανώνει Ιστιοπλοϊκό διασυλλογικό 
αγώνα για σκάφη τύπου Optimist ,  Laser 4.7 (και RDL εφόσον υπάρχουν 
συμμετοχές)  . O αγώνας θα διεξαχθεί στον Βόλο (Ν.Ο.Β.Α.) στις 18 κ 19 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012  και συμπεριλαμβάνεται βαθμολογικά στο R.L. της Κ. 
Ελλάδος για τα σκάφη τύπου Optimist. 
 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η γραμματεία των αγώνων θα είναι στα γραφεία του ιστιοπλοϊκού του Ν.Ο.Β.Α. στην 
Βόλο. 
 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον Παγασητικό Κόλπο, μπροστά από τις 
εγκαταστάσεις του Ομίλου. 
 
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Αγοριών LASER 4.7 (OPEN), Κοριτσιών LASER 4.7 (OPEN). 
Αγοριών, Κοριτσιών, Παίδων(2000+), Κορασίδων(2000+), Μικρότερου Αθλητή 
OPTIMIST. 
 
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012. 
Κανονισμός των κλάσεων. Η παρούσα προκήρυξη. Οι οδηγίες της ΕΙΟ. 
Οι οδηγίες πλου που μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες. 
 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της ΕΙΟ. 
Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία αγώνων. 
 



7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες απ’ όλες τις περιφέρειες, κάτοχοι 
δελτίου ΕΙΟ με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση .Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη 
γραμματεία του διοργανωτή Ομίλου. 
 
Οι Όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 10-02-2012 στο 
τηλ- Fax:2421032529 αναγράφοντας τα ονόματα των αθλητών, το έτος 
γεννήσεώς τους και τον αριθμό του ιστίου. 
Τα σκάφη συνοδείας πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία του ΝΟΒΑ, να έχουν 
ασφαλιστική κάλυψη και ο χειριστής τους να διαθέτει άδεια χειριστή ταχύπλοου. 
 
8. ΕΥΘΥΝΗ 
Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με τους θεμελιώδεις κανόνες 
Μέρους 1. 
Ο Ναυτικός Όμιλος Βόλου & Αργοναύτες και οι επιτροπές διεξαγωγής του αγώνα 
δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο 
στην στεριά όσο και στη θάλασσα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των 
αγώνων. 
 
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει 6 ιστιοδρομίες για κάθε κλάση. 
Μπορούν να διεξαχθούν μέχρι 4 ιστιοδρομίες την ημέρα. Στις οδηγίες πλου θα 
αναφέρεται ο τρόπος διεξαγωγής των ιστιοδρομιών. 
Ο αγώνας θα είναι έγκυρος με όσες ιστιοδρομίες πραγματοποιηθούν και θα 
αριθμούνται με τη σειρά της διεξαγωγής τους . 
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012: Εκκίνηση ιστιοδρομιών ΩΡΑ 12.00 
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012 : Eκκίνηση ιστιοδρομιών ΩΡΑ 10.00 
Δεν θα δοθεί εκκίνηση την Κυριακή μετά τις 14.30 
 
8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Θα δοθούν το Σάββατο πρώτη ημέρα των αγώνων ώρα 10.00, από την γραμματεία 
του Ναυτικού Ομίλου Βόλου. 
 
9. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Τα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. 
 
10. ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 
Θα γίνουν μετά το τέλος των ιστιοδρομιών και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 
 
11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Γεωργίου Ρέα τηλ. 6947161453 & Καστρουνής Βασίλης τηλ. 6937679366 


