
 

        ΝΑΤΣΙΚΟ  ΑΘΛΗΣΙΚΟ  ΤΝΔΕΜΟ  
 

 

ΚΡΙΣΩΝ ΔΗΛΑΒΕΡΗ 
26 & 27  Ιανουαρίου 2013 

470,   420,   FINN,   LASER STD,   LASER RDL,   LASER 4.7 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 

1. ΚΑΝΟΝΕ 

1.1 Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων 
Ιςτιοπλοΐασ. 

1.2 Στον κανόνα 61.1 προςτίκεται: Σκάφοσ που προτίκεται να κάνει ζνςταςθ πρζπει να ενθμερϊςει 
τθν Επιτροπι Αγϊνων για το ςκάφοσ εναντίον του οποίου κα γίνει θ ζνςταςθ, αμζςωσ μετά τον 
τερματιςμό του.  

 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΗ 

Τα ςκάφθ μπορεί να υποχρεωκοφν να φζρουν διαφιμιςθ που κα επιλεγεί και κα χορθγθκεί από 
τθν οργανϊτρια αρχι. 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

3.1 Τα ςκάφθ πρζπει να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτθ γραμματεία των αγϊνων μζχρι τθν Πζμπτθ 24 
Ιανουαρίου 2013 και ϊρα 20:00, με email: info@nas.org.gr   ι  ςτο  fax: 210-4138290. 

3.2 Εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ δε κα γίνονται δεκτζσ . 
 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.1 Εγγραφζσ: 
Πζμπτθ 24 Φεβρουαρίου ϊρεσ 10:00 – 13:00 & 17:00 - 20:00 
Παραςκευι 25 Φεβρουαρίου ϊρεσ 10:00 – 13:00 & 17:00 - 20:00 
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου ϊρα 9:30 – 10:30 
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου ϊρα 12:00 ιςτιοδρομίεσ. 
Κυριακι 27 Φεβρουαρίου ϊρα 12:00 ιςτιοδρομίεσ. 

4.2 Θα διεξαχκοφν 6 ιςτιοδρομίεσ. Δε κα διεξαχκοφν περιςςότερεσ από 3 ιςτιοδρομίεσ τθν θμζρα. 
Τθν Κυριακι δε κα δοκεί εκκίνθςθ μετά τισ 16:30.  

 

5. ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ 

5.1 Κάκε ςκάφοσ πρζπει να προςκομίςει ζνα ζγκυρο πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ. 
5.2 Ζνα ςκάφοσ ι ο εξοπλιςμόσ του μπορεί να ελεγχκεί οποιαδιποτε ςτιγμι για ςυμμόρφωςθ με 

τουσ κανονιςμοφσ τθσ κλάςεωσ και τισ οδθγίεσ πλου. Στθ κάλαςςα ζνασ καταμετρθτισ τθσ 
επιτροπισ αγϊνων μπορεί να οδθγιςει ζνα ςκάφοσ αμζςωσ ςτο χϊρο που κα του υποδείξει για 
ζλεγχο. 

 

6. ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ 

Οι οδθγίεσ πλου κα διατίκενται κατά τθ διάρκεια των εγγραφϊν ςτθ γραμματεία. 
 

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΩΝ ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτο Φαλθρικό Όρμο. 



 

8. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕ 

Λεπτομζρειεσ κα περιλαμβάνονται ςτισ οδθγίεσ πλου. 
 

9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

9.1 Πρζπει να ολοκλθρωκεί 1 ιςτιοδρομία ϊςτε ο αγϊνασ να είναι ζγκυροσ. 
9.2 (α) Εάν ολοκλθρωκοφν 3 ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα είναι το ςφνολο των 

βακμϊν ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ. 
(β) Εάν ολοκλθρωκοφν από 4 ζωσ και 6 ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα είναι το 
ςφνολο των βακμϊν του ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ εξαιρουμζνθσ τθσ χειρότερθσ. 

 

10. ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ - ΑΦΑΛΕΙΑ 

(α) Τα ςκάφθ υποςτιριξθσ και οι προπονθτζσ πρζπει να δθλωκοφν ςτθ γραμματεία των αγϊνων. 
Οι προπονθτζσ πρζπει να είναι υπεφκυνοι για τισ μετακινιςεισ τουσ, να φζρουν VHF μόνιμα 
ανοιχτό ςτο κανάλι 72, να φοροφν το βραχιόλι αςφαλείασ (quick - stop) που ςυνδζεται με το 
διακόπτθ τθσ μθχανισ κακϊσ και να είναι κάτοχοι  διπλϊματοσ ταχυπλόου. 
(β) Οι προπονθτζσ των ομίλων είναι υποχρεωμζνοι να επικοινωνοφν με τθν Επιτροπι Αγϊνοσ ςτο 
κανάλι 72 πριν το προειδοποιθτικό ςιμα εκκίνθςθσ κακϊσ και μετά τθν ολοκλιρωςθ των 
ιςτιοδρομιϊν κάκε μζρασ και να δθλϊνουν των αρικμό των ςκαφϊν τουσ που ςυμμετζχουν ςτον 
αγϊνα κακϊσ και τθν επιβεβαίωςθ τθσ αποχϊρθςθσ τουσ από αυτόν και να επιβεβαιϊνουν τθν 
λιψθ του μθνφματοσ από τθν Επιτροπι Αγϊνων. Σε περίπτωςθ που δεν πραγματοποιθκεί θ 
ανωτζρω διαδικαςία τα ςκάφοι κα βακμολογοφνται με DNC. 

 

11. ΕΠΑΘΛΑ 

Οι κατθγορίεσ κα είναι ζγκυρεσ εφόςον ςυμμετζχουν  τουλάχιςτον 6 ςκάφθ. 
Οι κατθγορίεσ επάκλων είναι: 
• 470 (Ανδρϊν – Γυναικϊν) 
• 420 (Αvδρϊν – Γυναικϊν) 
• FINN (Ανδρϊν) 
• Laser STD (Ανδρϊν) 
• Laser RDL (Ανδρϊν – Γυναικϊν) 
• Laser 4.7 (Εφιβων – Νεανίδων) 
 

12. ΑΠΟΚΗΡΤΞΗ ΕΤΘΤΝΗ 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ  αγωνίηονται ςφμφωνα με το κεμελιϊδθ κανόνα 4, RRS-ISAF. Οι όμιλοι και 
οι προπονθτζσ τουσ είναι υπεφκυνοι για τθν αςφάλεια και τθν επίβλεψθ των ομάδων τουσ και 
των ακλθτϊν τουσ που ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα. Ο διοργανωτισ Όμιλοσ και οι Επιτροπζσ δε 
φζρουν καμία απολφτωσ ευκφνθ για οτιδιποτε ςυμβεί ςε άτομα ι πράγματα τόςο ςτθ ςτεριά 
όςο και ςτθ κάλαςςα κατά τθν διάρκεια του αγϊνα. Βλζπε τον κανόνα 4 «Απόφαςθ για 
ςυμμετοχι ςε αγϊνα». Η διοργανϊτρια αρχι δεν αποδζχεται καμία ευκφνθ για ηθμία υλικϊν ι 
τραυματιςμό ι κάνατο που δφναται να υποςτεί κανείσ από γεγονότα ςυναφι πριν, ι κατά τθν 
διάρκεια, ι μετά από τθν διοργάνωςθ. 

 

13. ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ 

Όλα τα αγωνιηόμενα και ςυνοδευτικά ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον τθν προβλεπόμενθ 
από τθν Ελλθνικι νομοκεςία αςφαλιςτικι κάλυψθ ευκφνθσ προσ τρίτουσ.  

 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ, επικοινωνιςτε με τθ γραμματεία των αγϊνων 
τθλ: 210-4174395 fax: 210-4138290 κακθμερινά 10:00 – 13:00 και 17:00 – 20:00. 


