
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2013 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ‐ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΛΟΥ  
       

20 & 21 Ιουνίου 
 

 Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ν.Ο. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, 
το  Δήμο  Δελφών,  τη  Δημοτική  Ενότητα  Γαλαξιδίου  και  την  Περιφερειακή 
Ενότητα  Φωκίδας  θα  διοργανώσουν  το  Ομαδικό  Πρωτάθλημα  σκαφών 
Optimist στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Γαλαξιδίου. 

 
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
1.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
  α). των κανονισμών ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2013‐2016. 
  β). των κανονισμών της κλάσης. 
  γ). της προκήρυξης των αγώνων. 
. 
1.2  Οι  οδηγίες  πλου  μπορούν  να  τροποποιήσουν  κανόνες.  Όπου  επιτρέπεται 

από τους κανονισμούς (σύμφωνα με τον κανόνα 86, RRS ‐ ISAF). 
 
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
2.1. Οι  ανακοινώσεις  θα  αναρτώνται  στον  επίσημο  πίνακα  που  βρίσκεται  στις 

εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Γαλαξιδίου. 
 
3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
3.1  Τροποποιήσεις  σε  αυτές  τις  Οδηγίες  Πλου  μπορούν  να  γίνουν  και  στη 

θάλασσα  με  προφορική  συνεννόηση  με  τους  συμμετέχοντες  με  τον  εξής 
τρόπο: Ανάρτηση σημαίας “L” συνοδευόμενη από 3 ηχητικά, υποδηλώνει ότι 
οι  συμμετέχοντες  πρέπει  να  έρθουν  κοντά  στο  σκάφος  της  Επιτροπής 
Αγώνων για λάβουν προφορικές πληροφορίες. 

 
4. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 
4.1. Σήματα  στη  στεριά  θα  επαίρονται  στο  ιστό  του  Ομίλου  μεταξύ  των  ωρών 

09:00 και 19:00. 
4.2. Θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω σήματα: 
  α) Απαντητικός επισείων «AP»  ‐ αναβολή ιστιοδρομίας, το προειδοποιητικό 

σήμα θα δοθεί 1/2 ώρα μετά την υποστολή του. 
  β) Επισείων «L» ‐ υπάρχει ανακοίνωση. 
  γ) Επισείων «Α» ‐ κανένα σκάφος δεν θα μπει στη θάλασσα. 
 
5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
5.1   Οργανώνεται για 08 ομάδες με σειρά προτεραιότητας: 

Αυτές  οι  ομάδες  θα  επιλεγούν  σύμφωνα  με  την  βαθμολογία  του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος.  

5.2 Κάθε ομάδα θα περιλαμβάνεται από 5 συμμετοχές εκ των οποίων 4 μόνο θα  
τρέχουν   σε κάθε κούρσα. Ο προπονητής ή ο Αρχηγός της κάθε ομάδας θα 
ορίζει  τα  σκάφη  που  θα  συμμετέχουν.  Το  5ο  σκάφος  που  δεν  συμμετέχει 
πρέπει να περιμένει στο χώρο αναμονής καθ’ όλη την διάρκεια της κούρσας. 



Μη  συμμόρφωση  του  μπορεί  να  αποτελέσει  αφορμή  για  αποβολή  της 
ομάδας του. 

5.3 Ομάδες που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να ενημερώσουν την 
Ε.Ι.Ο έως την Δευτέρα 03 Ιουνίου 2013. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η ομάδα 
θα  μένει  εκτός  επιτρέποντας  την  συμμετοχή  στην  επόμενη  ομάδα  να 
συμμετάσχει. 

 
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Πέμπτη  20/06           Αφίξεις  
Πέμπτη   20/06    Ιστιοδρομίες      12:00 
Παρασκευή  21/06    Ιστιοδρομίες     12:00 
 

 
7.  ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΛΑΣΗΣ  

Το προειδοποιητικό της κάθε εκκίνησης θα είναι λευκή σημαία με το σήμα 
της  κλάσης.  Οι  ομάδες  που  θα  εκκινούν  κάθε  φορά  θα  αναγράφονται  σε 
πίνακα που θα βρίσκεται στο σκάφος της Επιτροπής. 
 

8.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στον Όρμο του Γαλαξιδίου. 

 
9  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
9.1  Θα  αναρτηθεί  στον  πινάκα  ανακοινώσεων  στην  γραμματεία  του 

Ν.Ο.Γαλαξιδίου  
 
10    Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
10.1  Το  διάγραμμα  δείχνει  τον  στίβο,  τη  σειρά  με  την  οποία  θα  αφεθούν  τα 

σημεία,  και  την  πλευρά  από  την  οποία  θα  αφεθούν  τα  σημεία.  Το 
διάγραμμα θα αναρτηθεί στον πινάκα ανακοινώσεων στην γραμματεία του 
Ν.Ο.Γαλαξιδίου. 

10.2   Στίβος 10 – 20 λεπτά.  
10.3  Ο στίβος δεν θα επιβραχυνθεί. 
 
11.  ΣΗΜΑΔΟΥΡΕΣ 
11.1  Οι σημαδούρες 1,2 και 3 θα είναι κίτρινες κυλινδρικές. 
 
12.     Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
12.1 Οι ιστιοδρομίες θα εκκινούν ως ακολούθως (αλλαγή Κανόνα 26) 
 

Σήμα  Σημαία και Ηχητικό  Λεπτά πριν το σήμα 
εκκίνησης 

Προειδοποιητικό  Σημαία κλάσης, 1 ηχητικό  4 

Προπαρασκευαστικό  Σημαία «Ρ», 1 ηχητικό  2 

Λεπτού  Υποστολή σημαίας 
προπαρασκευαστικού, 1 
ηχητικό 

1 

Εκκίνηση  Υποστολή σημαίας, 1 ηχητικό  0 

 
12.2  Η γραμμή εκκίνησης θα είναι η γραμμή μεταξύ των δύο σκαφών εκκίνησης. 



12.3  Τα σήματα θα δίνονται από το Σκάφος Επιτροπής Αγώνων δεξιά της γραμμής 
εκκίνησης. 

12.4      Τα σκάφη που δεν αγωνίζονται θα παραμένουν στην Περιοχή Αναμονής.  
 
13.  ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

Η μερική ανάκληση θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανόνα 29.1 με εξαίρεση το 
χρόνο υποστολής σημαίας «Χ» ο οποίος ορίζεται στα 2 λεπτά 

 
14.  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Η  γραμμή  τερματισμού  θα  είναι  η  σημαδούρα  με  ιστό  στα  αριστερά  του 
σκάφους επιτροπής αγώνων. 

 
15.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 

Σκάφη  που  δεν  τερματίζουν  μέσα  σε  5  λεπτά  μετά  τον  τερματισμό  του 
πρώτου σκάφους θα βαθμολογούνται DNF. Αυτό αλλάζει τον Κανόνα RRS 35 
και RRS A4.1  

 
16.  UMPIRING‐ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
16.1 Οι  αγώνες  θα  έχουν  διαιτησία.  Για  τους  σκοπούς  αυτών  των,  «διαιτητής» 

σημαίνει  οποιοδήποτε  μέλος  της  Επιτροπής  Ενστάσεων,  ή  άλλο  πρόσωπο 
διορισμένο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ενστάσεων. 

16.2     RRS D2.3(a) εφαρμόζεται. 
16.3     Διαφοροποίηση του RRS D2.2(d)(4) ως ακολούθως:  

α.  Διαγράψτε  «ή  αναφέρετε  το  συμβάν  στην  επιτροπή  ενστάσεων, 
επιδεικνύοντας μαύρη σημαία ή και τα δύο» και 
β.  Προσθέστε  «και  οι  δύο  σημαίες,  μαύρη  και  κόκκινη  μαζί,  με  μακρύ 
ηχητικό  σημαίνει:  “Το  τιμωρούμενο”  σκάφος  ακυρώνεται.  Παρόλα  αυτά 
μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται”. 

16.4  Διαφοροποίηση του RRS D2.4 προσθέτοντας:  
“d) Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση σε άλλο σκάφος σύμφωνα με 
τον  Κανόνα  RRS  14  όταν  υπάρχει  ζημιά,  ή  που  προτίθεται  να  ζητήσει 
αποκατάσταση,  θα  πρέπει  εμφανώς  να  σηκώσει  κόκκινη  σημαία  όσο  το 
δυνατόν συντομότερα μετά τον τερματισμό του ή την απόσυρσή του και να 
ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων, αλλά όχι αργότερα από 2 λεπτά μετά την 
ολοκλήρωση της  ιστιοδρομίας ή μετά την απόφαση της Επιτροπής Αγώνων 
για τη βαθμολογία του σκάφους”. 
 

17.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
17.1  Η βαθμολογία θα γίνει σύμφωνα με τον RRS D3.1, εκτός από τα εδάφια RRS 

D3.1(a) και (b) τα οποία διαγράφονται και αντικαθίστανται από:  
  (a)  Κάθε  σκάφος  που  τερματίζει  μια  ιστιοδρομία  θα  βαθμολογείται  με 

βαθμούς ίσους με την θέση τερματισμού του, εκτός από:  
 Σκάφος  που  δεν  αγωνίστηκε  (DNC),  δεν  εκκίνησε  (DNS),  δεν 

τερμάτισε  (DNF),  εγκατέλειψε μετά  τον  τερματισμό  (RAF)  η  παρέβη 
τον κανόνα RRS 29.1 (OCS) θα βαθμολογηθεί με 9 βαθμούς, και 

 Σκάφος που ακυρώθηκε (DSQ) θα βαθμολογηθεί με 12 βαθμούς. 
 Σκάφος  που  τερμάτισε  χωρίς  να  συμμορφωθεί  με  τον  Κανόνα  RRS 

28.1 μέσα στο χρονικό όριο που περιγράφεται θα ακυρωνεται (DSQ) 
χωρίς ακροαματική διαδικασία. 



17.2 Το RRS Παράρτημα A6 ισχύει. 
17.3 Ο RRS D4 διαγράφεται. 
 
18.  ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ 
18.1 Την  ημέρα  διεξαγωγής  του  ομαδικού,  τα  συνοδά  σκάφη  θα  είναι  στη 

διάθεση  της Οργανωτικής Επιτροπής. 
18.2 Κατά  τη  διάρκεια  του  Ομαδικού,  τα  συνοδά  σκάφη  θα  παραμένουν 

αγκυροβολημένα  στην  Περιοχή  Αναμονής  όπως  περιγράφεται  στο 
Συνημμένο 1. Η ποινή  για μη συμμόρφωση με αυτή  την οδηγία μπορεί  να 
είναι ακύρωση της ομάδας που συνοδεύεται από τον παραβάτη συνοδό. 

 
 


