
 

 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Περιφερειακό πρωτάθλημα Optimist Βορείου Ελλάδας 2012 
Κύπελλο Laser 4,7  Βορείου Ελλάδας 2012 

 
16 – 18 Μαρτίου 2012 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 

1.    ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

1.1 Το  Περιφερειακό  πρωτάθλημα  Optimist  Βορείου  Ελλάδας  2012  και  το  Κύπελλο  Laser  4,7  
Βορείου  Ελλάδας  2012  θα  πραγματοποιηθούν  από  16  εως  18  Μαρτίου  2012  στην 
Αλεξανδρούπολη. 

 
2. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

2.1 Οργανωτής είναι ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης (Ο.Φ.Θ.Α.) υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.) και με την συμβολή της Περιφέρειας Ανατολικής  
Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

 
3. ΚΛΑΣΕΙΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

3.1 Κλάση Optimist. 
         Κατηγορίες: Γενική, Αγοριών, Κοριτσιών, Παίδων (μέχρι 11 ετών), Κορασίδων (μέχρι 11   
         ετών). 
3.2 Κλάση Laser 4,7.   
         Κατηγορίες: Αγοριών, Κοριτσιών. 
 
4. ΚΑΝΟΝIΣMOI 

         Ισχύουν και εφαρμόζονται οι  
4.1 Κανονισμοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας (ISAF RRS 2009‐2012)  
4.2 Κανονισμοί των κλάσεων (Optimist & Laser).  
4.3 Οι σχετικές εγκύκλιοι και προκηρύξεις της E.I.O. 
4.4 Η παρούσα προκήρυξη Αγώνων. 
4.5 Οι Οδηγίες Πλου. 
4.6 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(a)(2) «Εάν το μήκος του κύτους του ενάγοντος σκάφους είναι λιγότερο από 6 
μέτρα δεν είναι υποχρεωμένο να επιδείξει την κόκκινη σημαία» διαγράφεται. 



 

 
 
 

 

 
 
 

5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

5.1 Τα  σκάφη  μπορούν  να  φέρουν  διαφημίσεις  οι  οποίες  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στον κανόνα 20 «Κώδικας διαφημίσεων» της ISAF. 

5.2 Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να προσκομίσουν την έγκριση της Ε.Ι.Ο. 
5.3 Ο Οργανωτής μπορεί να ζητήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν διαφήμιση, που θα 

τους χορηγηθεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς.  
 
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1 Δικαίωμα  συμμετοχής  στην  κατηγορία Optimist  έχουν  αθλητές  και  αθλήτριες  γεννημένοι  το 
1997 και νεότεροι. 

6.2 Δικαίωμα  συμμετοχής  στην  κατηγορία  Laser 4,7  έχουν  αθλητές  και  αθλήτριες  γεννημένοι  το 
1995 και νεότεροι. 

6.3 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες, κάτοχοι αθλητικού δελτίου της 
Ε.Ι.Ο. με πρόσφατη ιατρική θεώρηση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

6.4 Τα σκάφη πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία των αγώνων μέχρι την Δευτέρα 12 
Μαρτίου 2012 με email στο : ofthasailing@gmail.com ή με fax στο: 25510 33127.            

 
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

7.1 Δηλώσεις – Eγραφές στην γραμματεία των αγώνων : Παρασκευή 16 Μαρτίου από 16:00‐21:00 
και Σάββατο 17 Μαρτίου από 08:00‐09:30 

7.2 Ιστιοδρομίες 17 και 18 Μαρτίου 2012. 
7.3 Θα διεξαχθούν 6 ιστιοδρομίες.  Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες την ημέρα. 
7.4 Η προγραμματισμένη ώρα για το προειδοποιητικό σήμα για την πρώτη ιστιοδρομία της πρώτης 

ημέρας είναι 12:00. 
7.5 Η  προγραμματισμένη  ώρα  για  το  προειδοποιητικό  σήμα  για  την  πρώτη  ιστιοδρομία  της 

δεύτερης ημέρας είναι 11:00. 
7.6 Την  τελευταία μέρα των αγώνων 18 Μαρτίου δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00. 
7.7 H Δευτέρα 19 Μαρτίου ορίζεται ώς εφεδρική ημέρα. 
7.8 Σε περίπτωση πρόβλεψης της Ε.Μ.Υ. για δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι αγώνες μπορούν να 

μεταφερθούν, κατόπιν συννενόησης των ομίλων, στις 23‐25 Mαρτίου 2012. 
 
8. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

8.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. 
8.2 Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με 

τους  κανονισμούς  της  κλάσεως  και  τις  οδηγίες  πλου.  Στη  θάλασσα  ένας  καταμετρητής  της 
επιτροπής αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει 
για έλεγχο. 

 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων με την δήλωση συμμετοχής. 



 

 
 
 

 

 
 
 
 

10. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι  ιστιοδρομίες  θα  διεξαχθούν  στον  θαλάσσιο  χώρο  μπροστά  από  την  πόλη  της 
Αλεξανδρούπολης. 
 

11. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Όπως θα ορίζεται στις Οδηγίες Πλου. 
 

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

12.1 Η  εναλλακτική  ποινή  για  κάθε  παράβαση  του  RRS  42  θα  είναι  αυτή  η  οποία  περιγράφεται 
αναλυτικά στις οδηγίες πλου. 

12.2 Για  κάθε  παράβαση  των  κανόνων  του  Μέρους  2  των  RRS  (όταν  σκάφη  συναντωνται)  θα 
εφαρμόζονται οι κανόνες 44.1 & 44.2 των RRS. 

12.3 Για κάθε παράβαση του κανόνα 31.1  των RRS  (επαφή με σημείο) θα εφαρμόζεται ο κανόνας 
44.1 των RRS. 

 
13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

13.1 Θα εφαρμοσθεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας. 
13.2 Για το περιφερειακό πρωτάθλημα των optimist πρέπει να ολοκληρωθούν τρεις (3) ιστιοδρομίες 

ώστε  ο αγώνας να είναι έγκυρος. Για το κύπελλο  Laser 4,7 o αγώνας είναι έγκυρος και με μια 
(1) ιστιοδρομία. 

13.3 (α)  Εάν  ολοκληρωθούν  μέχρι  και  3  ιστιοδρομίες,  η  βαθμολογία  ενός  σκάφους  θα  είναι  το 
σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. 
(β) Εάν ολοκληρωθούν 4 ή περισσότερες ιστιοδρομίες, η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το 
σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης. 

13.4 Σε περίπτωση  ισοβαθμίας και εφόσον μετά από εφαρμογή του παραρτήματος Α 8.2  των RRS 
αυτή παραμένει, τότε θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στην πρώτη 
ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί (διαφοροποίηση παραρτήματος Α 8.3 των RRS. 

 
14. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι χειριστές πρέπει 
να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick ‐ stop) 
που  συνδέεται  με  το  διακόπτη  της  μηχανής  καθώς  και  να  είναι  κάτοχοι    διπλώματος 
ταχυπλόου.  
 

15. ΕΠΑΘΛΑ 

15.1 Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
15.2 (α)Κατηγορία Optimist (Γενική ‐ Αγοριών ‐ Κοριτσιών ‐ Παίδων – Kορασίδων –     Μικρότερου 

αθλητή‐τρια). 
(β)Κατηγορία Laser 4,7 (Αγοριών‐Κοριτσιών). 



 

 
 
 

 

15.3 Για  να  συμπληρωθεί  μία  κατηγορία  απαιτείται  η  συμμετοχή  τουλάχιστον  τεσσάρων  (4) 
σκαφών. Σε περίπτωση συμμετοχής λιγότερων των τριών σκαφών ανά κατηγορία έπαθλο θα 
δίδεται μόνο στον πρώτο/η νικητή/νικήτρια. 

 
 
16. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όλοι  οι  συμμετέχοντες    αγωνίζονται  σύμφωνα  με  το  θεμελιώδη  κανόνα  4,  RRS‐ISAF.  Ο 
διοργανωτής  Όμιλος  και  οι  Επιτροπές  δε  φέρουν  καμία  απολύτως  ευθύνη  για  οτιδήποτε 
συμβεί  σε  άτομα  ή  πράγματα  τόσο  στη  ξηρα  όσο  και  στη  θάλασσα  κατά  την  διάρκεια  του 
αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν 
αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί 
κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση. 
 

17. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Όλα  τα  αγωνιζόμενα  και  συνοδευτικά  σκάφη  θα  πρέπει  να  έχουν  τουλάχιστον  την 
προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους.  
 

18. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα  συμμετέχοντα  σκάφη  θα  φιλοξενηθούν  στις  εγκαταστάσεις  του  Ο.Φ.Θ.Α.,  στην  παραλία 
Αλεξανδρούπολης, δυτικά του λιμένος. 
 

19. ΔΙΑΜΟΝΗ 

Για την διαμονή των συμμετεχόντων ο Ο.Φ.Θ.Α. έχει εξασφαλίσει ειδικές τιμές σε ξενοδοχεία 
της πόλης. Επισυνάπτεται σχετική πληροφοριακή κατάσταση. 
 

20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  και  διευκρινίσεις,  επικοινωνήστε  με  τη  γραμματεία  των 
αγώνων  στο  email:  ofthasailing@gmaill.com  ή  με  τον  έφορο  ιστιοπλοϊας  κ.Νίκο  Διδασκάλου 
στο κιν: 6944 275 558. 
 

Αλεξανδρούπολη 7 Φεβρουαρίου 2012 
Για τον Ο.Φ.Θ. Αλεξανδρούπολης 

 
                        Ο Πρόεδρος                                                                                            Ο Έφορος Ιστιοπλοΐας 

 
                 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                                                                  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 


