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8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σάββατο 06/10  ώρα 09:00 – 12:00  αφίξεις – δηλώσεις 
Σάββατο 06/10   ώρα 12:00                     skippers meeting 
Σάββατο 06/10   ώρα 13:00    εκκίνηση 
Κυριακή 07/10  ώρα 12:00   εκκίνηση και ώρα λήξης 17:00 
Κυριακή  07/10  και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί η απονομή των επάθλων. 

 
Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθεί έστω και 1 ιστιοδρομία και θα αριθμούνται με την 
σειρά της πραγματοποίησης τους (για την απονομή επάθλων). O αγώνας μπορεί να αναβληθεί 
λόγο μη ευνοϊκών συνθηκών. Οι αθλητές θα ενημερωθούν τουλάχιστον πριν τις 04/10/2012 από το 
επίσημο site της formula http://www.formula-windsurfing-association.gr/index.html και στο 
www.naovv.gr όπως και θα  ανακοινωθεί και η καινούργια ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.  

 
9.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων. 
 
 10.  ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
  Η διαδρομή των αγώνων θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες πλου. 
 
 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
  Θα εφαρμοστεί το παράρτημα Ρ των RRS 2009-2012 
 
 12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα B8 RRS 2009-2012. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας θα εφαρμόζεται το παράρτημα Β8.8 RRS 2009-2012. 

 
 13. ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ 

Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά  θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας 
(quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. Επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι  
διπλώματος ταχυπλόου. 

 
 14. ΕΠΑΘΛΑ 
  Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές  της ΓΕΝΙΚΗΣ FORMULA & της FREE        
            FORMULA , από ένα (1) έπαθλο θα απονεμηθεί στις κατηγορίες ΝΕΩΝ (>20) και GRAND MASTER  
            (45+) . 
 
 15.  ΕΥΘΥΝΗ 

15.1 Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF.  
15.2 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. 
 
 16.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα  για ζημιές έναντι τρίτων, 
με ποσό όχι λιγότερο από 450.000€. 

 
 17.  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων του Ομίλου. 
 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή 


