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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ    ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ   ΑΓΩΝΑ 
ΚΥΠΕΛΛΟ  « ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ » 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΣΚΑΦΩΝ  OPTIMIST  &  LASER 4.7 

28 & 29  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2012 
 
 

          
         1.ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ο     Ναυτικός    Αθλητικός     Όμιλος    Μυκόνου    διοργανώνει    
∆ιασυλλογικό    Ιστιοπλοϊκό    Αγώνα  στις   28 & 29  Σεπτεμβρίου  2012   για   
τις  κατηγορίες  σκαφών  optimist  &  laser  4.7 .  
 
2. ΤΟΠΟΣ  ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Οι   ιστιοδρομίες   θα    διεξαχθούν   στη  θαλάσσια  περιοχή  του  τριγώνου :  
Νησί    του  Μπάου , Παλαιό  Λιμάνι  της  Μυκόνου  και  Κόρφου . 
 
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΓΩΝΩΝ  
Η    Γραμματεία    Αγώνων     θα     είναι    η     γραμματεία    του    Ναυτικού    
Αθλητικού  Ομίλου    Μυκόνου .   Τηλ. / FAX  22890-26240 . 
 
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ   
Οι  αγώνες  θα  διεξαχθούν  βάσει : 
Α. των  ∆ιεθνών  κανονισμών  ιστιοδρομιών  2009-2012 (RRS-ISAF) 
Β. των  κανονισμών  των  κλάσεων 
Γ. της  προκήρυξης 
∆. των  Οδηγιών  πλου 
Ε. των  σχετικών  εγκυκλίων  της  Ε.Ι.Ο. 
Στ. Οι   οδηγίες   πλου  μπορούν  να  τροποποιήσουν   κανόνες  όπου  
επιτρέπεται  από  τους  κανονισμούς (σύμφωνα  με  το  άρθρο  86 RRS-
ISAF). 
 
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Θα  διεξαχθούν  ιστιοδρομίες  για  τις  κατηγορίες  των  σκαφών  τύπου : 
Optimist      Αγοριών   &   Κοριτσιών 
Laser  4.7   Αγοριών   &   Κοριτσιών 
 



 
 

6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωμα    συμμετοχής   έχουν   αθλητές - αθλήτριες ,  κάτοχοι   δελτίου   της   
Ε.Ι.Ο.  με     έγκυρη  ιατρική  γνωμάτευση . 
Οι    δηλώσεις   συμμετοχής  θα  υποβάλλονται  με   fax   στη   γραμματεία  
του Ν.Α.Ο.Μ.  22890-26240  ή  στο  e-mail  του  Ομίλου . 
Όλα   τα  συνοδά  σκάφη  θα  πρέπει  να  έχουν  ασφαλιστήριο συμβόλαιο  
έναντι τρίτων.   

         
         7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

 Το  πρόγραμμα  των  αγώνων  έχει  ως  εξής :  
 Πέμπτη  27.09.2012 
 Αφίξεις - ∆ηλώσεις -  Κατάθεση  δελτίων    

        Παρασκευή  28.09.2012 
        Αφίξεις 

 14:00 – 18:30  Ιστιοδρομίες 
        Σάββατο  29.09.2012 

10:00 – 16:00  Ιστιοδρομίες 
19:00  Απονομές  Επάθλων  
∆εν    θα    διεξαχθούν    περισσότερες   από   6  ιστιοδρομίες . Εάν   
διεξαχθούν  πάνω  από  3  ιστιοδρομίες  θα  εξαιρείται  (1) μια  χειρότερη . 
 
8. ΕΥΘΥΝΗ 
Όλοι   οι   αθλητές   θα   αγωνίζονται   σύμφωνα   με   τον   Θεμελιώδη   
Κανόνα   4  των  Κανονισμών  αγώνων  ιστιοπλοΐας  RRS  2009-2012  ISAF . 
Οι   αθλητές -  αθλήτριες    συμμετέχουν    στον    αγώνα    με    δική  τους  
ευθύνη . 
Η     διοργανώτρια    αρχή    και    οι    επιτροπές   των    αγώνων    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  το  τέλος  των  αγώνων . 
 
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Οι   ιστιοδρομίες   θα  βαθμολογηθούν   όπως προβλέπεται  από  το  
Παράρτημα   Α  των   κανονισμών    ιστιοδρομιών  (RRS)    χρησιμοποιώντας     
το    χαμηλό    σύστημα  βαθμολογίας . 
 
10. ΕΠΑΘΛΑ 
Στην   κατηγορία   optimist   θα   απονεμηθούν   κύπελλα   στα  πρώτα  τρία  
αγόρια  και   στα  πρώτα  τρία  κορίτσια  της  γενικής  κατάταξης . 
Στην   κατηγορία  laser  4.7   θα  απονεμηθούν   κύπελλα  στα   πρώτα  τρία  
αγόρια  και   στα  πρώτα  τρία  κορίτσια  της  γενικής  κατάταξης . 

       Η  τελετή  απονομής  των  επάθλων  θα  πραγματοποιηθεί  στο  Ξενοδοχείο 
       « ΛΗΤΩ ». 

  
11. Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΠΛΟΥ 
Οι   οδηγίες   πλου   θα   διατίθενται   από   την   γραμματεία   του  αγώνα  
στις  27  Σεπτεμβρίου  2012 . 
 



 
 
 
12. ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΓΩΝΩΝ -  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Τα   ονόματα  των   μελών   των  προαναφερομένων   επιτροπών   θα  
αναφέρονται  στις  οδηγίες  πλου .  
 
13. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Τα   συμμετέχοντα   σκάφη   θα   φιλοξενηθούν   στην   παραλία  της  Αγίας  
Άννας  εντός   του   Παλαιού   Λιμένος   της   Μυκόνου και , αν  χρειαστεί , 
δίπλα  από  τις  εγκαταστάσεις  του  Ομίλου στο  Νέο  Λιμένα – Τούρλο . 
Κατά   την   διάρκεια   των   αγώνων   ο   διοργανωτής  όμιλος  προσφέρει  σε   
όλες  τις  αποστολές  διαμονή  με  πρωινό  για  τις  28η  & 29η  Σεπτεμβρίου ,  
launch   box  το   μεσημέρι  των  αγώνων , και  δυο  δείπνα. 
Οι    αποστολές   είναι   υπεύθυνες   για  την   μετακίνηση  τους . 
 
14. ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Το  παράβολο  συμμετοχής  είναι  80  ευρώ. 

          
       15. ΕΝΤΥΠΟ  ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Παρακαλούμε   θερμά , το  έντυπο  δήλωσης  συμμετοχής  που  
επισυνάπτεται  να  αποσταλεί   συμπληρωμένο   στο  fax  22890-26240  ή  το  
e-mail  του  Ομίλου  ( naomykonou@yahoo.gr ) το  αργότερο   μέχρι  την  24η   
Σεπτεμβρίου  2012  , ώρα  20:00 . 

 
                          


