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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδος 
Optimist—Laser 4.7  

30 - 31 Μαρτίου  2013 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
  
Ο  ΟΕΑ—ΝΑΒ  με ανάθεση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, διοργανώνει από 30/03 
έως 31/03/2013 το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδος 2013 για σκάφη optimist & 
Laser 4.7. 
 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Η γραμματεία αγώνων θα είναι στον  ΟΕΑ—ΝΑΒ. 
 
Τηλ: 6937294118 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   Έφορος Ιστιοπλοΐας 
 
Τηλεφ. & fax Ομίλου 24210-30237 
 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Οι Ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του Βόλου. 
 
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 
4.1 α). optimist: Αγόρια – Κορίτσια, 
      β). Laser 4.7: παίδων – κορασίδων (γεννηθέντων από 1996 και μετά). 
 
4.2 Οι νικητές των κατηγοριών θα εξαχθούν από τη γενική βαθμολογία. 
 
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
5.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
α) των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας(RRS) της  ISAF 2013-2016 
β) των κανονισμών των κλάσεων 
γ) της παρούσας προκήρυξης 
δ) των οδηγιών πλου 
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ε) των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. 
5.2 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 
86, RRS). 
 
6. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
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. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ—∆ΗΛΩΣΕΙΣ  
 
7.1 ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές- αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο με ετήσια 
ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του διοργανωτή ομίλου. 
 
7.2 Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 27/03/2013 στο fax του ΟΕΑ—ΝΑΒ : 
24210-30237. 
 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
8.1 
Παρασκευή  29/3/2013    ώρα 10:00- 18:00         Αφίξεις –∆ηλώσεις συμμετοχής 
Σάββατο       30/3/2013    ώρα 9:30                      Λήξη ∆ηλώσεων Συμμετοχής 
Σάββατο       30/3/2013    ώρα 12:00                     Ιστιοδρομίες 
Κυριακή       31/3/2013    ώρα  09:30                    Ιστιοδρομίες 
Κυριακή       31/3/2013    ώρα  17:30                   Απονομή επάθλων – αναχωρήσεις. 
 
Την τελευταία μέρα των αγώνων δε θα δοθεί εκκίνηση μετά την 16:00 ώρα. 
 
8.2 ∆ε θα διεξαχθούν περισσότερες από (4) ιστιοδρομίες την ημέρα.  Εάν διεξαχθούν από 4-6 
ιστιοδρομίες θα εξαιρείται μία ιστιοδρομία.  
 
8.3 Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθούν συνολικά 3 ιστιοδρομίες και θα αριθμούνται 
με τη σειρά πραγματοποίησής τους. Σε περίπτωση που δεν γίνουν οι απαιτούμενες 
ιστιοδρομίες οι Όμιλοι θα ενημερωθούν για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του 
Περιφερειακού. 
 
9. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
Για κάθε σκάφος πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. 
 
10. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία αγώνων 
 
11. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ  
Η διαδρομή των αγώνων θα καθορίζετε στις οδηγίες πλου. 
 
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ  
Θα εφαρμοστεί το παράρτημα P των RRS 2013-2016 
 
13.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 



 3

θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2013-2016. 
 
14.ΣΥΝΩ∆Α ΣΚΑΦΗ 
Τα συνωδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές πρέπει να 
είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φορούν βραχιόλι 
ασφαλείας(quik – stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. Επίσης πρέπει να είναι 
κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου. 
 
15. ΕΠΑΘΛΑ 
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
 
16. ΕΥΘΥΝΗ 
16.1 όλοι οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS- ISAF. 
16.2 Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για 
οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την 
διάρκεια των αγώνων. 
 
17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνωδά σκάφη θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα για ζημιές έναντι 
τρίτων με ποσό όχι λιγότερο από 350.000€. 
 
18. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ  
 
Ως εγκύκλιοι της Ε.Ι.Ο για τις μετακινήσεις. 
 
19. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ΟΕΑ-ΝΑΒ. ∆ιαμονή για τους 
ομίλους που θα συμμετάσχουν  στα παρακάτω καταλύματα. 

  
AΘΛΗΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 10€ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΟΝΟ ∆ΙΑΜΟΝΗ 
ΤΗΛ: 24210-71770 Εσωτ.1. 
Για πρωινό – Γεύματα Συμφωνία με catering Παπαγιάννη τηλ: 6984534362 κάθε 
σωματείο χωριστά. 
 
20. Οι Αγώνες κατόπιν κοινής απόφασής των εφόρων των Ομίλων θα είναι μόνο για τους 
Ομίλους της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε να κλείσετε έγκαιρα δωμάτια της αρέσκεία σας.   
Για κλείσιμο στους ξενώνες να αποστείλετε Fax: 24210-40484 έως και μια 
εβδομάδα πριν τους αγώνες με  τηλέφωνο εφόρου για επικοινωνία.                                     

 
 
 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

                ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 


