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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ CAMP ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 

ΚΥΠΕΛΛΟ «ΕΜ. ΡΟΥΣΑΚΗΣ» 
ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  OPTI MIST, LASER STD, RDL ΚΑΙ 4.7 

ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 
 
 
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 

Το προπονητικό Camp και το κύπελλο συνδιοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο 
Ρόδου (Ν.Ο.Ρ.), την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου και τον Δήμο Ροδίων  
με την τεχνική υποστήριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
(Ε.Ι.Ο).  

 
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

Το προπονητικό camp  θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου 
Ρόδου και οι  αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου. 

 
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Η Γραμματεία αγώνων θα είναι η γραμματεία του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου 
τηλ.22410-38043,  fax 22410-23287  και e-mail nomilosr@otenet.gr  

 
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με βάση: 
 

4.1. Τους διεθνείς κανονισμούς ιστιοδρομιών [(RRS) 2009-2012 της ISAF]. 
 
4.2. Τους κανονισμούς των κλάσεων, όπως ισχύουν για το έτος 2012. 

 
4.3. Την παρούσα προκήρυξη. 

 
4.4. Τις οδηγίες πλου. 

 
4.5. Τις σχετικές εγκυκλίους της Ε.Ι.Ο. 

 
4.6. Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες όπου επιτρέπεται από 

τους κανονισμούς, (σύμφωνα με το άρθρο 86 των κανονισμών RRS 2009-
2012 της ISAF). 



5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

5.1. Θα διεξαχθούν ιστιοδρομίες για τις κατηγορίες των σκαφών τύπου: 
 Optimist Αγοριών & Κοριτσιών 
 Laser STD 
 Laser RDL OPEN  
 Laser 4.7 Παίδων/Κορασίδων  

 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
 

6.1. Το πρωτάθλημα κατατάσσεται στην κατηγορία C, παράρτημα 1 κανόνας 20 
RRS. 

 
6.2. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. 

Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία των 
αγώνων. 

 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

7.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της 
ΕΙΟ, με έγκυρη ιατρική γνωμάτευση. 

 
7.2. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του διοργανωτή Ομίλου 

μετά την άφιξη των αθλητών, από τις 09:30 της 3ης Ιανουαρίου μέχρι τις 
12:30 της ίδιας μέρας. 

 
7.3. Οι Όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη Τετάρτη 28 

Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 14:00, με Fax στον αριθμό τηλεφώνου 22410-
23287 ή στο e-mail nomilosr@otenet.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένη 
την δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται. Δηλώσεις συμμετοχής που 
θα αποσταλούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία ΔΕΝ ΘΑ 
ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ.   

 
7.4. Το παράβολο συμμετοχής (ENTRY FEE), το οποίο θα κατατεθεί στην 

γραμματεία του αγώνα με την δήλωση συμμετοχής, ορίζεται στο ποσό 
των 200€ και αντιστοιχεί στη διαμονή και ημιδιατροφή από 3 έως 7 
Ιανουαρίου (4 διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχείο Ά Κατηγορίας 
(http://www.mediterranean.gr/html/home.html). 

 
7.5.  Για κάθε όμιλο που θα συμμετάσχει με αθλητές στην κατηγορία 

LASER, ο διοργανωτής όμιλος έχει την δυνατότητα να  παραχωρήσει για 
τον αγώνα, σκάφη με όλο τον εξοπλισμό τους. Στην κατηγορία Laser 4.7, 
οι αθλητές θα πρέπει να φέρουν το κάτω Άλμπουρο και το πανί τους. 

 
7.6. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στην γραμματεία των αγώνων τα 

πιστοποιητικά καταμέτρησης των σκαφών τους και το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο αστικής ευθύνης τους έναντι τρίτων, ύψους 350.000,00 €, καθώς 
και έγγραφα για την ατομική διαφήμιση, εάν φέρουν. 

 



7.7. Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην γραμματεία των αγώνων. Οι 
χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους κατά την 
διάρκεια των αγώνων και πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος χειριστή 
ταχυπλόου, αντίγραφο του οποίου θα κρατείται στην γραμματεία των 
αγώνων και υποχρεωτικά πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (Quick 
Stop) που συνδέεται με τον διακόπτη της μηχανής. 

 
7.8. Τα συνοδά σκάφη πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής 

ευθύνης για ζημιές έναντι τρίτων, ύψους 350.000,00 €, το οποίο θα 
καταθέσουν στην γραμματεία του αγώνα πριν από την έναρξη των 
ιστιοδρομιών μαζί με το έγγραφο νηολόγησής τους. 

 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

Τρίτη 03.01.2012 

09:30 – 11:00 
 

Δηλώσεις συμμετοχής 
Κατανομή Σκαφών 

 

11:30 – 17:00 CAMP - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

Τετάρτη 04.01.2012 11:00 – 17:00 CAMP - Προπόνηση 

Πέμπτη 05.01.2012 11:00 Ιστιοδρομίες 

Παρασκευή 06.01.2012 

11:00  Κοπή πίτας Ν.Ο.Ρ. 

13:00 Ιστιοδρομίες 

21:00 Απονομή επάθλων 

Σάββατο 07.01.2012 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  

 
8.1. Το πρόγραμμα των ιστιοδρομιών μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις 

καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις ημέρες των αγώνων. 
 
8.2. Μετά το τέλος κάθε ιστιοδρομίας θα εκκινεί η επόμενη. 

 
8.3. Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με την σειρά πραγματοποίησής τους. 

 
8.4. Το πρωτάθλημα θεωρείται έγκυρο εάν πραγματοποιηθούν 3 ιστιοδρομίες σε 

κάθε κατηγορία σκαφών. 
 

8.5. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις ιστιοδρομίες την ημέρα. 
 
9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
 

9.1. Η διαδρομή θα καθορίζεται στις οδηγίες πλου. 



10. ΕΥΘΥΝΗ 
 

10.1. Όλοι οι αθλητές θα αγωνίζονται σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Κανόνα 4 
των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας RRS 2009-2012 ISAF. 

 
10.2.  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. 

 
10.3.  Οι Όμιλοι που θα τους παραχωρηθούν σκάφη από την Οργανωτική 

Επιτροπή θα υπογράφουν δήλωση ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη – 
αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στα σκάφη.  

 
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

11.1. Οι ιστιοδρομίες θα βαθμολογηθούν όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Α 
των κανονισμών ιστιοδρομιών (RRS) χρησιμοποιώντας το χαμηλό σύστημα 
βαθμολογίας. 

 
12. ΕΠΑΘΛΑ 
 

12.1.  Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές/τριες της κάθε 
κατηγορίας με ελάχιστη συμμετοχή πέντε (5) σκαφών ανά κατηγορία  
(αγόρια-κορίτσια). 

 
12.2.  Αναμνηστικά διπλώματα θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες. 

 
12.3.  Ο τόπος της απονομής των επάθλων θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα με 

ανακοίνωση. 
 
13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
 

13.1.  Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από την γραμματεία του αγώνα στις 
03/01/2012 με την δήλωση συμμετοχής. 

 
14. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 
 

14.1.  Η επιτροπή καταμέτρησης μπορεί να ζητήσει την καταμέτρηση σκαφών 
μετά το πέρας κάθε ιστιοδρομίας. 

 
15. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
 

15.1.  Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του 
Ναυτικού Ομίλου Ρόδου. 
 

15.2.  Στο ξενοδοχείο Mediterranean Α’ κατηγορίας όπου θα διαμείνουν οι 
αποστολές έχουν εξασφαλιστεί δωμάτια για γονείς και συνοδούς των 
αθλητών. Οι κρατήσεις για όσους ενδιαφέρονται θα γίνουν μέσω της 



γραμματείας του ομίλου  στον αριθμό τηλεφώνου 22410-38043 ή στο e-mail 
nomilosr@otenet.gr και με την άφιξη τους στη Ρόδο θα καταβάλλουν το 
ποσό των 200€ στην γραμματεία του Ν.Ο. Ρόδου. 

 
16. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

16.1.  Τα ονόματα των μελών των προαναφερόμενων επιτροπών θα αναφέρονται 
στις οδηγίες πλου. 

 
17. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

17.1.  Παρακαλούμε θερμά, το έντυπο δήλωσης συμμετοχής που 
επισυνάπτεται να αποσταλεί συμπληρωμένο στο Fax 22410-23287 ή στο 
e-mail nomilosr@otenet.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28 
Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 14:00. 

 
 

Ρόδος, 27 Οκτωβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος                              Ο Γ. Γραμματέας 

 
 
                  Χριστοδούλου Δημήτρης             Καρακιαούρης Νικόλαος 
 



 

      ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 

             
  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΜΠ  

ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 
ΚΥΠΕΛΛΟ «ΕΜ. ΡΟΥΣΑΚΗΣ» 

 3 ΕΩΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 
 
                                                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………….2011 
 
Προς την Γραμματεία του 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΡΟΔΟΥ 
 
Ο ……………………………………………………………………………………… 
Δηλώνει συμμετοχή στο προαναφερόμενο πρωτάθλημα που διοργανώνεται στη Ρόδο 
από 3 έως 7 Ιανουαρίου 2012 με τους παρακάτω αθλητές/αθλήτριες: 
 
Κατηγορία Optimist, Laser STD, Laser RDL & Laser 4.7 
 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΛΤΙΟΥ 
Ε.Ι.Ο. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΝΙΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
 
Τους παραπάνω αθλητές θα συνοδεύουν αριθμητικά: 
 
Προπονητής:                                          Φουσκωτό:  Συνοδοί:    
 

 
 

Ο Δηλών / Η Δηλούσα 
 
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο – Ιδιότητα – Υπογραφή – Σφραγίδα Ομίλου και αριθμός κινητού τηλεφώνου του 
αρχηγού της αποστολής) 


