
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙ∆ΑΣ 

Πανελλήνιο Κύπελλο FUN 2012 

 

22-23-24 Ιουνίου 2012 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.), ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών (Ν.Ο.Π.) και ο Ιστιοπλοϊκός 

Όμιλος Πατρών (Ι.Ο.Π.) διοργανώνουν το Πανελλήνιο Κύπελλο FUN 2012. 
 

2. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

∆ρέπανο Αχαΐας 
 

3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Θα είναι στα γραφεία του Ναυτικού Ομίλου Πατρών τηλ.: 2610 317766. 
 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Οι κατηγορίες θα υπολογιστούν από τη γενική βαθμολογία. 
 

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:  

5.1 Των κανονισμών Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012, 

5.2 Των κανονισμών της Κλάσης, 

5.3 Των σχετικών εγκυκλίων και προκηρύξεων της ΕΙΟ, 

5.4 Της παρούσας προκήρυξης, 

5.5 Των οδηγιών Πλου,  

5.6 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες των παραπάνω κανονισμών όπου επιτρέπεται 

(86 RRS – ISAF 2009-2012). 
 

6. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

6.1 Οι αγώνες κατατάσσονται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF. 

6.2 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν την έγκριση της Εθνικής αρχής. 

6.3 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία Αγώνων. 

6.4 Η Οργανωτική Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν διαφήμιση του 

χορηγού των αγώνων. 
 

7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

7.1 ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν κάτοχοι αθλητικού δελτίου της ΕΙΟ με έγκυρη ιατρική γνωμάτευση (1 έτος). 

Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία Αγώνων αμέσως μετά την άφιξη των αθλητών. 

7.2 Οι Όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία Αγώνων μια μέρα πριν την έναρξη των 

αγώνων. 

7.3 Οι ατομικές υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία Αγώνων αμέσως μετά την 

άφιξη των αθλητών. 

7.4 Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει έχουν τουλάχιστον την ελάχιστη προβλεπόμενη από την 

νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη (540.000€).  



7.5 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 ασφαλιστική 

κάλυψη ευθύνης προς τρίτους.  

Οι αθλητές πρέπει να έχουν μαζί τους το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να το προσκομίσουν στη Γραμματεία 

των Αγώνων. 

7.6 Οι χειριστές φουσκωτών σκαφών πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος χειριστή ταχύπλοου, να έχουν 

μαζί τους το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και πρέπει να φορούν βραχιόλι ασφαλείας (quick stop). 

Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία Αγώνων πριν από την έναρξη των αγώνων. 
 

8. ΕΥΘΥΝΗ 

8.1 Όλοι οι αθλητές θα αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4RRS-ISAF. 

8.2 Οι Οργανωτές Όμιλοι και οι Επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε 

άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

8.3 Οι χειριστές των ταχυπλόων θα είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. 
 

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

9.1 Το Πρωτάθλημα (κύπελλο ΕΙΟ) θα διεξαχθεί 22 – 24 /6/2012 από 11.00 – 19.00 καθημερινά και έως 4 

κούρσες καθημερινά. Η ώρα της τελευταίας εκκίνησης θα δοθεί με τις οδηγίες πλου. 

9.2 Ο αγώνας θα είναι έγκυρος εάν πραγματοποιηθεί έστω και 1 ιστιοδρομία. 

9.3 Εάν ολοκληρωθούν 4-7 ιστιοδρομίες η βαθμολογία θα είναι το σύνολο των βαθμών σε όλες τις 

ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης. 

9.4 Εάν ολοκληρωθούν 8-11 ιστιοδρομίες η βαθμολογία θα είναι το σύνολο των βαθμών σε όλες τις 

ιστιοδρομίες εξαιρουμένων των 2 χειρότερων. 

9.5 Εάν ολοκληρωθούν 12 ή περισσότερες ιστιοδρομίες η βαθμολογία θα είναι το σύνολο των βαθμών σε 

όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένων των 3 χειρότερων. 
 

10. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

Σύμφωνα με τις οδηγίες πλου. 
 

11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

11.1 Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α4.RRS 2009-2012. 

11.2 ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος Α8.1RRS 2009-2012 

παραμένει ισοβαθμία τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά από την 

τελευταία RACE που έτρεξαν μαζί (διαφοροποίηση παραρτήματος Α8.2 RRS 2009-2012). 
 

12. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη Γραμματεία Αγώνων. 
 

13. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Ορίζεται ο κ. Στέφανος Γράψας τηλ.: 6945170859. 
 

14. ΚΥΠΕΛΛΑ 

Κύπελλα θα δοθούν στους 6 πρώτους νικητές της Γενικής Κατηγορίας.  

Στους αθλητές θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα.  


