
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

9ο ΚΥΠΕΛΛΟ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 2013» 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST, LASER RDL, LASER 4.7, 470 
και 6ο Κύπελλο «Ανάπτυξης OPTIMIST- Καβάλα 2013,» 

14-15 Σεπτεμβρίου 2013 
 

  

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας διοργανώνει υπό την αιγίδα της ΕΙΟ στις 14-15 Σεπτεμβρίου 
2013  το 9ο Κύπελλο «Φίλιππος Κεφαλάς 2013» για τις κατηγορίες Optimist, Laser 4.7, 
Laser RDL, 470 και το 6ο Κύπελλο «Ανάπτυξης Optimist - Καβάλα 2013». 

 
 2.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του Ν.Ο.Καβάλας, στις εγκαταστάσεις ΝΟΚ στην 

Καλαμίτσα τηλ. & Φαξ 2510-222897, www.nokavalas.gr, e-mail: info@nokavalas.gr. 
 

3.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του κόλπου της Καλαμίτσας 
Καβάλας. 

 

4.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
4.1       Για το Κύπελλο “Φίλιππος Κεφαλάς 2013” 
Optimist Αγοριών (πάνω από 11 ετών). 
Optimist Αγοριών (11 ετών και κάτω). 
Optimist Κοριτσιών (πάνω από 11 ετών). 
Optimist Κοριτσιών (11 ετών και κάτω). 
Laser RDL Γενική 
Laser 4,7 αγοριών – Κοριτσιών (έτος γέννησης το 1996 και μετά) 
470 Γενική 

4.2      Για το Κύπελλο “Ανάπτυξης Optimist – Καβάλα 2013” 
Optimist Αγόρια & Κορίτσια με έτος γέννησης το 2003 
Optimist Αγόρια & Κορίτσια με έτος γέννησης το 2004 
Optimist Αγόρια & Κορίτσια με έτος γέννησης το 2005 και μικρότεροι. 
 

4.3 Η επιτροπή αγώνα έχει το δικαίωμα μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής να 

συγχωνεύσει κλάσεις  
5.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
5.1  Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
α) Του κανονισμού αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2013-2016. 
β) Της προκήρυξης των αγώνων. 
γ) Των οδηγιών πλου. 
δ) Των κανονισμών των κλάσεων. 

5.2  Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (Κανόνας 86 
RRS) 
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6.  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
6.1  Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C, ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF. 

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

6.3  Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων. 
 

7.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
7.1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές & αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο με πρόσφατη  

ιατρική  γνωμάτευση . 
7.2    Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του   διοργανωτή Ομίλου. 

7.3    Οι Όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 11/9/2012, ταχυδρομικώς ή με   

Fax (2510-222897) ή email info@nokavalas.gr. 
 

8.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
8.1  Πρόγραμμα Αγώνα 

14/09  09:00 – 11:00   Αφίξεις - Δηλώσεις 
14/09                 11:00        Συγκέντρωση Κυβερνητών       
14/09          12:00        Ιστιοδρομίες «Ανάπτυξης Optimist» 
14/09    13:00        Ιστιοδρομίες «Φίλιππος Κεφαλάς» 
15/09          11:00        Ιστιοδρομίες «Ανάπτυξη Optimist» 
15/09    12:00        Ιστιοδρομίες «Φίλιππος Κεφαλάς» 

Την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου, δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 17:00 ώρα. 
8.2  Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις (4) ιστιοδρομίες την ημέρα. Εάν διεξαχθούν 5 

ιστιοδρομίες και πάνω, θα εξαιρείται μία. 

8.3   Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθεί έστω και μία ιστιοδρομία. Οι ιστιοδρομίες θα 
αριθμούνται με την σειρά πραγματοποίησής τους. 

 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων. 

 
10.  ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
10.1   Η διαδρομή θα είναι τραπέζιο για το “9ο Κύπελλο Φίλιππος Κεφαλάς 2013”. 
10.2   Η διαδρομή θα είναι τρίγωνο για το “6ο Κύπελλο Ανάπτυξης - Καβάλα 2013” 
 

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
Θα εφαρμοστεί το παράρτημα P των RRS 2012-2013. 
 
 

12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
12.1   Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα (A2 των RRS). 

12.2   Σε περίπτωση που, ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος A8.1 παραμένει ισοβαθμία, 
αυτή λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στην πρώτη ιστιοδρομία που 

έτρεξαν μαζί (διαφοροποίηση παραρτήματος Α8.2). 
 
13. ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ 

Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων κι 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. 

 
 

14. ΕΠΑΘΛΑ 
14.1  Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.  
14.2  Η απονομή των επάθλων θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση. 
14.3  Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων των κατηγοριών θα βγαίνει από τη γενική βαθμολογία. 
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14.4  Για να γίνει κατηγορία πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τρία (3) σκάφη. 
14.5  Για την Κατηγορία Laser 4.7 έχει αθλοθετηθεί από το 2008 το “Τριετές Επαμειβόμενο 

Κύπελλο Κώστα Πολυχρονίδη”. 
14.6  Θα απονεμηθεί έπαθλο  στον  μικρότερο  αθλητή  που  θα τερματίσει  τουλάχιστον σε  μια  

ιστιοδρομία  του  Αγώνα  ‘Φίλιππος  Κεφαλάς  2013 ‘ 

 
15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
    15.1 Οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος στον Αγώνα με δική τους ευθύνη (RRS 4 ”Decision to 

Race”.) 
 Ο διοργανωτής Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε 

συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά 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 

 
    15.2  Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι 

τρίτων, με ποσό όχι λιγότερο από 500 .000Ε. 
 

16. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
  Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή ομίλου, στο 

λιμενίσκο της Καλαμίτσας. 
  
 
 

17. ΠΑΡΟΧΗ ΣΚΑΦΩΝ 
 Ο διοργανωτής όμιλος παρέχει την δυνατότητα ενοικίασης σκαφών optimist ή Laser μετά από 

τηλεφωνική επικοινωνία. Τιμή για Optimist 30 €, Laser 50 €. Τηλ. Επικοινωνίας 
+306987162684 Πηγαδάς Βασίλης Έφορος Αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας. 

 
 

 
 
 

 
Για τον Οργανωτή Όμιλο 

 
           
         Ο Πρόεδρος                                Ο Έφορος Αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας 
 
 
Ακριτίδης Παναγιώτης                                     Πηγαδάς Βασίλειος 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Για την διαμονή των αθλητών και των συνοδών ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας έχει λάβει τις 

παρακάτω προσφορές: 
 

1) Galaxy www.airotel.gr 
 

Τύπος Δωματίου Ημερήσια Χρέωση ( με πρωινό) 

Μονόκλινο  46,00€ 

Μονόκλινο θέα θάλασσα 55,00€ 

Δίκλινο θέα πόλη 49,00€ 

Δίκλινο θέα θάλασσα  64,00€ 

Τρίκλινο θέα πόλη 68.00€ 

Τρίκλινο θέα θάλασσα  83.00€ 

Δωρεάν Παροχές   Γυμναστήριο, Χαμάμ, παρκινγκ σε 300μ, δωρεάν 

παρασκευή καφέ και τσάι μέσα σε όλα τα δωμάτια  

 
 

2) LUCY Hotel www.lucyhotel.gr  
 

Τύπος Δωματίου Ημερήσια Χρέωση(με πρωινό) 

Μονόκλινο Δωμάτιο/ με παράθυρο, θέα προς την πόλη  63,00 € 

Δίκλινο Δωμάτιο/ με παράθυρο, θέα προς την πόλη 76,00 € 

Τρίκλινο Δωμάτιο/ με παράθυρο, θέα προς την πόλη 103,00 € 

Μονόκλινο Δωμάτιο/ με μπαλκόνι, θέα στην θάλασσα 72,00 € 

Δίκλινο Δωμάτιο/ με μπαλκόνι, θέα στην θάλασσα 90,00 € 

Σουίτα Junior/ με μπαλκόνια, θέα στην θάλασσα 108,00 € 

 
 

 
3) Hotel Esperia www.esperiakavala.gr 

 

Τύπος Δωματίου Ημερήσια Χρέωση 

Μονόκλινο  35,00 

Δίκλινο  45,00€ 

Τρίκλινο  55.00€ 

Λεπτομέρειες Χρέωσης  Περιλαμβάνονται πρωινό μπουφέ και φόροι. 

Επιβάρυνση Ημιδιατροφής 10.00 (EUR) ανά άτομο 
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4) Egnatia Hotel www.egnatiahotel.gr 

                   
Τύπος Δωματίου Ημερήσια Χρέωση (με πρωινό) 

Μονόκλινο 39,00 

Δίκλινο 26,00€ 

Δίκλινο με επιπλέον κρεβάτι 23.00€ 

 

 Οι τιμές είναι ανά άτομο και ανά ημέρα. 

 Υπάρχει δυνατότητα διάθεσης maximum 3 τρίκλινων δωματίων. 
 
 

5) Hotel Porto Palio www.portopalio.gr 
 

Τύπος Δωματίου Ημερήσια Χρέωση (με πρωινό) 

Δίκλινο 50,00 

Τρίκλινο 68,00€ 

Οικογενειακό (4-5 άτομα, κουζινάκι , 

1 διπλό κρεβάτι και κουκέτα 

72.00€ 

 
 

6) Ηotel amalia [hotelamalia@europe.com] 
 

Τύπος Δωματίου Ημερήσια Χρέωση (με πρωινό) 

Μονόκλινο studio 48,00 

Δίκλινο studio 55,00€ 

Τρίκλινο studio (2 κρεβάτια + επιπλέον κρεβάτι) 65,00€ 

Τρίκλινο διαμέρισμα ( δίχωρο διαμέρισμα) 72,00€ 

Τετράκλινο διαμέρισμα 80,00€ 

 
 

7) Tosca Beach www.tosca.gr  
 

Τύπος Δωματίου Ημερήσια Χρέωση (με πρωινό) 

Δίκλινο για χρήση μονόκλινου 47,00 

Δίκλινο  64,00€ 

Τρίκλινο  81,00€ 
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8) Oceanis Hotel www.oceaniskavala.gr 

Τύπος Δωματίου Ημερήσια Χρέωση (με πρωινό) 

Μονόκλινο με πρωϊνό 35,00€ 

Δίκλινο με πρωϊνό 40,00€ 

Τρίκλινο με πρωϊνό 54,00€ 

 

http://www.oceaniskavala.gr/

