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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ  ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ 
« ΑΝΟΙΞΗ 2013 » 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   OPTIMIST ,  LASER 4,7 & LASER RDL 
                                               2-3 Mαρτίου 2013 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Γαζίου Κρήτης σε συνεργασία με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία  και το Δήμο  Μαλεβυζίου, σύμφωνα  με το ετήσιο πρόγραμμα του, 
αγώνων  και   εκδηλώσεων,  διοργανώνει   τον Παγκρήτιο  διασυλλογικό  αγώνα          
«  ΑΝΟΙΞΗ 2013 » στις 2-3 Μαρτίου 2013 για τις κατηγορίες  Optimist,    Laser 4.7 
και Laser  RDL. 

 
2.          ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Η Γραμματεία αγώνων είναι η γραμματεία του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαζίου Κρήτης 
τηλ-fax  2810841504  & e-mail: omilosgaziu@yahoo.gr. 
 

3.         ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Παντάνασσας. 
 

4.          ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
4.1. των Διεθνών κανονισμών ιστιοδρομιών 2013-2016 (RRS-ISAF) 
4.2. των κανονισμών των κλάσεων  
4.3. της προκήρυξης 
4.4. των οδηγιών πλού  
4.5. των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. 
4.6. Οι οδηγίες πλού μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου επιτρέπεται από τους 
κανονισμούς (σύμφωνα με το άρθρο 86 RRS-ISAF). 
4.7  O κανόνας 61.1(a)(2) << Eάν το μήκος του κύτους του ενάγοντος σκάφους είναι 
λιγότερο από 6 μέτρα δεν είναι υποχρεωμένο να επιδείξει την κόκκινη σημαία>> 
διαγράφεται. 
 

5.         ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές – αθλήτριες , κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με 
ετήσια ιατρική γνωμάτευση. 
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται με fax ή με email στη Γραμματεία των 
αγώνων 2810841504 & omilosgaziu@yahoo.gr. Παρακαλούμε οι συμμετοχές να 
δηλωθούν το αργότερο μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2013. 
Όλα τα σκάφη συνοδών θα πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι τρίτων. 

 
6.         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

6.1Το πρόγραμμα των αγώνων  έχει  ως εξής: 
            Σάββατο  02-03-2013 
            10:00 – Άφιξη και δηλώσεις συμμετοχής   
            12:00 –  17:00   Ιστιοδρομίες 



 
           Κυριακή  03-03-2013 
           11:00 -16:00 Iστιοδρομίες 
           17:30      Απονομές 
           6. 2  Θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθούν 8 (οχτώ) ιστιοδρομίες. Δεν θα  
           διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την ημέρα. 
           6 .3  Εάν πραγματοποιηθούν 4 ιστιοδρομίες και άνω θα εξαιρείται η χειρότερη.   
           6 .4  Ο αγώνας θα είναι έγκυρος έστω και με μία ιστιοδρομία. 

 
7.        Σκάφη Υποστήριξης  
           7.1 Tα σκάφη υποστήριξης  πρέπει να δηλωθούν στην γραμματεία των αγώνων. Οι 
           χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν  το       
           βραχιόλι ασφαλείας (quick-stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς  
           και να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου. 
           7.2 Κάθε ομάδα θα πρέπει να διαθέτει  συνοδευτικό σκάφος. 

 
8.         ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ  
            Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη Γραμματεία του Ομίλου το Σάββατο το πρωί. 
       
9.  ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όλοι οι συμμετέχοντες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. 
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. 

 
10.       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία 
κάλυψη (540.000€). 
Για όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται, ως ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη το ποσό 
των 540.000€ μη  συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης. 
 

11.       ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
            Τα σκάφη των Ομίλων θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ΝΟΓΚ. Όσοι  
            αθλητές και συνοδοί επιθυμούν να φιλοξενηθούν από αθλητές του ΝΟΓΚ πρέπει να το    
            δηλώσουν μέχρι την Τετάρτη 27-2-2013 
 
12.       ΑΠΟΝΟΜΗ 
             Κύπελλα και μετάλλια θα απονεμηθούν στις κατηγορίες: 
             Optimist: γενική, αγόρια, κορίτσια και 11χρονα γεννηθέντες από 1-1-2002 και μετά.. 
             Laser 4,7 : γενική 
             Laser RDL : γενική 
 
13.       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
            Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη  γραμματεία    
            των αγώνων στα τηλ.2810841504 & 6977926169. 
 
 
                                     Η οργανωτική επιτροπή 


