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1.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
• Ο Ναυτικός Όμιλος Ξυλοκάστρου, στα πλαίσια του Τριημέρου Δράσεων 12,13 και 14 Οκτωβρίου 

2012 των «Ελλήνων Ολυμπιονικών στην Κορινθία για το Μέλλον του Ελληνικού Αθλητισμού», 
διοργανώνει υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο και με τη συνδρομή του Σ.Ε.Ο. (Συλλόγου Ελλήνων 
Ολυμπιονικών) διασυλλογικό αγώνα για σκάφη τύπου Optimist την 14η Οκτωβρίου 2012. 

• Στον αγώνα με τη παρουσία τους θα μας τιμήσουν και οι Χάλκινες Ολυμπιονίκες του Πεκίνο, Σοφία 
Παπαδοπούλου και Βιργινία Κραβαριώτη, οι οποίες θα συμμετάσχουν ενεργά στη διοργάνωση του 
αγώνα δίνοντας οδηγίες από τη εμπειρία τους στους μικρούς ιστιοπλόους μας.  

 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
• Η γραμματεία αγώνων είναι η γραμματεία του Ν.Ο.Ξ  τηλ. και fax 27430-25620 

 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
• Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του Ξυλοκάστρου. 
 
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
   
• OPTIMIST (Αγοριών – Κοριτσιών) ΣΤΙΒΟΣ Α 
• OPTIMIST(Παίδων – Κορασίδων) (γεννημένοι το 2000 ή αργότερα)  ΣΤΙΒΟΣ Α 
• Οι κατηγορίες των αγωνιζομένων  θα υπολογιστούν από τη γενική βαθμολογία. 
 
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
• Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
• Των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012 
• Των κανονισμών των κλάσεων 
• Της παρούσας προκήρυξης 
• Των οδηγιών πλου 
• Oι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, (όπου επιτρέπεται από τους κανονισμούς, 

σύμφωνα με το άρθρο 86 RRS).      
 
6.  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
• Θα ισχύσει ο κανονισμός διαφήμισης της ISAF (Advertising Code).       
• Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. 
• Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων. 
 
7.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
•  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές – αθλήτριες με Ελληνική υπηκοότητα ή ως  άλλως ο νόμος 

ορίζει, κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση (εξάμηνο). Τα δελτία πρέπει να 
κατατεθούν στη γραμματεία του Ν.Ο.Ξ. 

• Οι όμιλοι πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τη συμμετοχή τους μέχρι την Πέμπτη 11/10/2012 στην 
γραμματεία του Ν.Ο.Ξ ή με fax  στο αριθμό  27430-25620 (OPTIMIST) όπου πρέπει να αναγράφονται 
το ονοματεπώνυμο του κυβερνήτη και του πληρώματος καθώς και  οι αριθμοί των ιστίων. 
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• Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές θα είναι υπεύθυνοι 
για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick – stop) που συνδέεται 
με το διακόπτη της μηχανής. Οι χειριστές πρέπει να είναι  ή προπονητές Ιστιοπλοΐας με άδεια 
εξασκήσεως επαγγέλματος που αποδεικνύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή με την ταυτότητα του 
ΠΑ.Σ.Π.Ι. ή συνοδός κάτοχος διπλώματος ταχυπλόου. Τα σκάφη πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο ενώ επίσης θα πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του χειριστή – 
προπονητή αν υπάρχει. Τα παραπάνω στοιχεία θα κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων μαζί με τις 
δηλώσεις συμμετοχής. 

 
8.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

        Κυριακή      14/10/2012    ώρα 09.30 Αφίξεις – Registration 
        Κυριακή      14/10/2012    ώρα 10.00 Συγκέντρωση κυβερνητών στα γραφεία του Ν.Ο.Ξ 
        Κυριακή      14/10/2012    ώρα 11.00  Εκκίνηση πρώτης Ιστιοδρομίας της ημέρας 

• Θα διεξαχθούν συνολικά τρείς (3) ιστιοδρομίες. 
 
9.   ΕΥΘΥΝΗ 
• Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Η Σ.Ν.Δ 

, οι συνδιοργανωτές όμιλοι και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε 
άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα πριν, κατά την διάρκεια, ή μετά τον αγώνα. 

 
10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
• Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στη συγκέντρωση των κυβερνητών. 
 
11.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
•  Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α4 RRS. Αν διεξαχθούν 
περισσότερες από 2 ιστιοδρομίες θα εξαιρείται η χειρότερη. 
•  Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος Α.2 RRS υπάρχει ισοβαθμία μεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων σκαφών, η οποία παραμένει και μετά την εφαρμογή του παραρτήματος Α8.1 αυτή θα 
λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στην πρώτη ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί 
(τροποποίηση παραρτήματος Α8.2 RRS). 
• Οι αγώνες θεωρούνται έγκυροι μετά την διεξαγωγή έστω και μίας ιστιοδρομίας σε κάθε κατηγορία  
σκαφών.  
 
12.   ΕΠΑΘΛΑ 
• Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
• Η απονομή των επάθλων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14/10/12 μετά την ολοκλήρωση των 

ιστιοδρομιών στα γραφεία του Ν.Ο.Ξ 
• Δεν θα βραβευθεί κατηγορία εάν δεν εκκινήσουν τουλάχιστον τρία σκάφη κατά την πρώτη 

ιστιοδρομία. 
 
13. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
• Τα συμμετέχοντα σκάφη μπορούν να ελλιμενιστούν στις εγκαταστάσεις του   Ν.Ο.Ξ. από το 
Σάββατο 13 Οκτωβρίου μέχρι τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012.  
• Οι γονείς και οι συνοδοί των αθλητών είναι ευπρόσδεκτοι στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ξ κατά 
την διάρκεια των αγώνων. 
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
 
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 


	Ιστιοπλοϊκός Αγώνας «Ανοικτών Οριζόντων και Προοπτικής»
	Π ΡΟ Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Γ Ω Ν Ω Ν

