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17o ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ   
26, 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου 2012 

 

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

Ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Θεσσαλονίκης (Ο.Φ.Θ.), διοργανώνει τον ετήσιο ιστιοπλοϊκό 
αγώνα OPTIMIST - LASER RADIAL - LASER 4.7 - 4.20 με την επωνυμία «17ο ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012», στο ξενοδοχειακό συγκρότημα MEDITERRANEAN Village 

Hotels  στην Παραλία Πιερίας.   
Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, του Ν.Ο. Κατερίνης   

και του ξενοδοχειακού Συγκροτήματος.  
 

Οι Ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην Παραλία Πιερίας. 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
 
1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

1.1 Η εκδήλωση θα διέπεται από τους «κανόνες», όπως αυτοί ορίζονται στους Διεθνείς 
Κανονισμούς   Ιστιοδρομιών  

1.2 Ο κανόνας  61.1 «Ενημέρωση του Εναγόμενου» αλλάζει ως εξής: Προσθέστε στον 

Κανόνα 61.1 (α) "Ένα σκάφος το οποίο ενίσταται  θα ενημερώσει την επιτροπή αγώνων 
αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ότι η πρόθεσή του είναι  να καταθέσει  ένσταση  και να 

σιγουρευτεί ότι η Επιτροπή Αγώνων  αναγνωρίζει την πρόθεσή του." 
 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα παρέχεται 

από την Οργανωτική Αρχή. 

 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σκάφη Optimist, Laser Radial, Laser 4.7 και 4.20, οι 
αθλητές των οποίων είναι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Ε.Ι.Ο. με πρόσφατη (ετήσια) ιατρική 

γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία Αγώνων κατά την ημέρα 

εγγραφής. 
3.2 Τα σκάφη πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία των αγώνων πριν από τις 

23/12/2012, στα γραφεία του Ο.Φ.Θ., Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 10, 54642 Θεσ/νίκη, ή με fax 
στο 2310-848643 ή με e-mail στο info@ofth.gr 

3.3 Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνον την 1η ημέρα των αγώνων 
26/12/12 στα γραφεία της γραμματείας αγώνων στο Mediterranean Village. 

3.4 Το δικαίωμα  συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 10€ ανά αθλητή. 

 
4.Πρόγραμμα  

 ΤΕΤΑΡΤΗ  26/12/12 :  Αφίξεις, Δηλώσεις. 
 

 ΠΕΜΠΤΗ   27/12/11 :  ώρα 09.30 π.μ. Συγκέντρωση αγωνιζομένων   

          ώρα 11.οο π.μ. Ιστιοδρομίες. 
 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/12/12 :  ώρα 11.οο π.μ. Ιστιοδρομίες. 
 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 29/12/12 :  ώρα 11.οο π.μ. Ιστιοδρομίες – Απονομή Επάθλων.  

    Απονομή Επάθλων -  Τελετή Λήξης. 



 

           

4.2  Συνολικά έχουν προγραμματισθεί εννέα (9) ιστιοδρομίες, με την δυνατότητα να δοθεί 

εκκίνηση και σε περισσότερες από τρείς (3) ιστιοδρομίες σε μία μέρα. 
4.3 Την τελευταία ημέρα των αγώνων , δεν θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα εκκίνησης μετά 

τις 15:30. 
 

 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη Γραμματεία Αγώνων κατά την εγγραφή. 
 

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο θαλάσσιο χώρο της Παραλίας Πιερίας. 

 
7. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Η διαδρομή θα είναι τραπέζιο. Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις Οδηγίες Πλου. 

 
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

Το παράρτημα Ρ θα εφαρμόζεται. 
 

9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

9.1 Μια (1) ιστιοδρομία  απαιτείται  να ολοκληρωθεί  για να είναι έγκυρος ο αγώνας. 
9.2 (α) Όταν έχουν  ολοκληρωθεί λιγότερες από τέσσερεις (4) ιστιοδρομίες ,η βαθμολογία 

 ενός σκάφους   θα είναι το σύνολο των βαθμών των ιστιοδρομιών. 
      (β) Όταν έχουν ολοκληρωθεί τέσσερεις (4 ) ή περισσότερες ιστιοδρομίες, η βαθμολογία 

 ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών των ιστιοδρομιών εξαιρουμένης της 
 χειρότερης βαθμολογίας. 

      (γ) Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με τη σειρά που πραγματοποιούνται. 

 
10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να φορά προσωπική συσκευή επίπλευσης (PFD) ασφαλισμένη 
κατάλληλα ανά πάσα στιγμή  κατά την παραμονή του στη θάλασσα,  εκτός αν αφαιρεθεί 

προσωρινά προσθέτοντας ή αφαιρώντας ρούχα. Αυτό αλλάζει τον κανόνα 40. 

 
11. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

11.1 Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη Γραμματεία Αγώνων και πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες που θεσπίζονται από την Οργανωτική επιτροπή. 

11.2 Κάθε προπονητής χρειάζεται να έχει ασύρματο VHF. 

 
12. ΕΠΑΘΛΑ 

12.1 Θα απονεμηθούν έπαθλα στα τρία πρώτα σκάφη από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
• Optimist:  Γενική. 

• Optimist:  Αγόρια και κορίτσια. 
• Optimist:  Αγόρια και κορίτσια που γεννήθηκαν το 2001 ή αργότερα. 

• Laser 4,7:  Αγόρια και κορίτσια. 

• Laser RDL: Γενική. 
•  4.20 : Γενική. 

 
12.2 Περισσότερα βραβεία μπορούν να χορηγούνται κατά την κρίση της Οργανωτικής   

Επιτροπής. 

12.3  Για να συγκροτηθεί κατηγορία πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 4 σκάφη. 
12.4  Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα υπολογίζεται από τη γενική βαθμολογία. 

12.5 Η απονομή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29/12/12 και ώρα ανάλογη με την εξέλιξη 
των αγώνων, η οποία θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον πίνακα ανακοινώσεων. 

 
 

 

 
 

 



 

           

 

13. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
13.1 Οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. 

Βλέπε τον κανόνα 4, Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα. Η Οργανωτική Επιτροπή και 
οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη διοργάνωση του αγώνα δεν θα δεχτεί καμία 

ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, φθορά, απώλεια ή απαίτηση, είτε σε προσωπικό ή υλικό 

επίπεδο, που προκύπτει από/ή και  τραυματισμό  των αθλητών πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά 
τους αγώνες. 

13.2 Όλα οι συμμετέχοντες  και το προσωπικό υποστήριξης θα κληθούν να παραιτηθούν  της 
ευθύνης. 

 
14. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Κάθε διαγωνιζόμενος σκάφος θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο με ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 

προς Τρίτους με ελάχιστη όριο κάλυψης  € 540.000 ανά συμβάν. 
 

15. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τα γραφεία του Ομίλου 

Φίλων Θαλάσσης , Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 10 , 54642 Θεσσαλονίκη, 

Τηλ. +30 2310 831 333 Fax +30 2310 848 643 
Κινητό + 30 6973 4413 44 E-mail info@ofth.gr 

 
16. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  

Ο διοργανωτής Όμιλος έχει εξασφαλίσει τη διαμονή και διατροφή των αθλητών, των 
προπονητών και συνοδών για κάθε ομάδα, στο ξενοδοχειακό συγκρότημα 

MEDITERRANEAN Village Hotels  στην Παραλία Κατερίνης, έναντι των 27€ ημερησίως το 

άτομο σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται πρωινός μπουφές, Lunch 
box στη θάλασσα και δείπνο το βράδυ. 

 
Για όσους γονείς ή φίλους θέλουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες η τιμή είναι 30€ 

ημερησίως το άτομο σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται πλήρης 

πρωινός και βραδινός μπουφές. 
 

Οι τιμές αυτές  ισχύουν μόνο για τις ημέρες  των αγώνων 26 έως 29/12/2012. 
 

Κρατήσεις απευθείας MEDITERRANEAN Village : 

E-mail: village@mediterraneanhotels.gr 

Website: www.mediterraneanhotels.gr 

Tel: 23510 64600 Fax: 23510 64601 

 

16. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  
Η συμμετοχή όσο το δυνατό περισσοτέρων Ομίλων και Αθλητών στη διοργάνωση βοηθάει τη 

σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη του αθλήματος. 
 

Με  ιστιοπλοϊκούς χαιρετισμούς  
Για τον  

Όμιλο Φίλων Θαλάσσης  

 
 

Αθανάσιος  Πατητάρος  
  Έφορος Ιστιοπλοΐας 

   Αντιπρόεδρος Ε.Ι.Ο.  



 

           

 

 

 
 

 


