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            ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
     
    ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1960             Πάρ.Θεμ.Σοφούλη 58 Θεσ/νίκη τηλ.& fax: 2310/845.533 & 423.801 
     
 

 
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 

17 – 18  ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
Ο Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων Θεσσαλονίκης (Ο.Θ.Α.) σε συνεργασία με την 
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.) διοργανώνει το Περιφερειακό 
Πρωτάθλημα κατηγορίας Optimist. 
 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του διοργανωτή ομίλου (Ο.Θ.Α.) Πάρ. 
Θεμ. Σοφούλη 58 – Τηλ. & Fax: 2310/845533 & 2310/423801. 
 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Ομίλου. 
 
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
4.1 Οι Αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες 
Αγώνων Ιστιοπλοΐας. 
4.2 Για την κατηγορία Optimist: 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. 
Ο κανόνας 61.1(α)(2) «Εάν το μήκος του κύτους του ενάγοντος σκάφους είναι 
λιγότερο από 6 μέτρα δεν είναι υποχρεωμένο να επιδείξει την κόκκινη σημαία» 
διαγράφεται. 
4.3 Των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. 
4.4 Των Οδηγιών πλου. Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου 
επιτρέπεται από τους κανονισμούς (σύμφωνα με το άρθρο 86, RRS-ISAF). 

 
5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
5.1 Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό της ISAF. 
5.2 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. 
5.3 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία Αγώνων. 
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5.4 Η διαφήμιση χορηγών της οργάνωσης ή επί σκαφών πρέπει να είναι σύμφωνα με 
το παράρτημα G των RRS, την σχετική νομοθεσία και της ισχύουσας Εγκυκλίου της 
Ε.Ι.Ο. 

 
6.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
6.1Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές & αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. 

γεννημένοι το 1997 και αργότερα, με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση (ετήσια). Τα 
δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του διοργανωτή ομίλου.   

6.2 Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 με 
fax  2310/84.55.33 & 2310/423.801. 

6.3 Οι συμμετέχοντες όμιλοι πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν τους αθλητές τους 
με σωστικό σκάφος. 

6.4 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 το οποίο πρέπει 
να παρουσιασθεί στη Γραμματεία Αγώνων. 

6.5Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο για ζημίες έναντι τρίτων, ύψους 350.000 €. 

 
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
7.1 Οι ιστιοδρομίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 
Σάββατο  17/3/12 10:00-12:00 Αφίξεις-Δηλώσεις 
Σάββατο 17/3/12 12:30  Εκκίνηση 1ης Ιστιοδρομίας  
Κυριακή  18/3/12 12:00  Ιστιοδρομίες 
Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 15:00μμ. 
7.2 Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από (3) τρεις ιστιοδρομίες την ημέρα 
      Εάν διεξαχθούν από 4 και άνω θα εξαιρείται (1) μία. 
7.3 Ο αγώνας θα είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθούν έστω και (4) τέσσερις 
       ιστιοδρομίες. 
7.4 Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με τη σειρά της πραγματοποίησής τους. 
7.5 Προγραμματίζεται να γίνουν  ιστιοδρομίες. 
 
8. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Η διαδρομή των αγώνων θα εμφανίζεται σε παράρτημα στις οδηγίες πλου.  

 
9. ΕΥΘΥΝΗ 
Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-
ISAF. Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη 
για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα 
κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
 
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του Μέρους 2 RRS (όταν σκάφη 
συναντώνται) θα εφαρμόζεται ο κανόνας 44.2 RRS (στροφή 720ο). Σε περίπτωση 



3 
παράβασης του κανόνα 31.1 RRS (επαφή με σημείο) θα εφαρμόζεται ο κανόνας 31.2 
RRS (στροφή 360ο). 
Για παραβάσεις του κανόνα 42 (πρόωση) οι ποινές θα αναγράφονται αναλυτικά στις 
οδηγίες πλου. 

 
11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από την γραμματεία των αγώνων. 

 
12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS-ISAF. 

 


