
  

 

«5ο ΚΤΠΔΛΛΟ ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 2013» 
«ΚΤΠΔΛΛΟ ΥΙΟΝΧΝ 2013» 

30/11 - 1/12  2013 
 

Optimist | Laser STD | Laser RDL | Laser 4.7 | 420 | 470 | FINN 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ 
 

1.  ΚΑΝΟΝΔ 

1.1  Οη αγώλεο ζα δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο όπσο απηνί νξίδνληαη ζηνπο Καλόλεο 

Αγώλσλ Ιζηηνπινΐαο. 

1.2  ηνλ θαλόλα 61.1 πξνζηίζεηαη: θάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη έλζηαζε πξέπεη λα 

ελεκεξώζεη ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ γηα ην ζθάθνο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε έλζηαζε, 

ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ. 

1.3  Σνλ θαλνληζκώλ ησλ θιάζεσλ. 

1.4  Σελ πξνθύξεμε θαη απηώλ ησλ Οδεγηώλ Πινπ. Οη νδεγίεο πινπ κπνξνύλ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ θαλόλεο όπνπ επηηξέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 

86,RRS-ISAF). 

 

2.  ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ 

Οη αλαθνηλώζεηο ζηνπο αγσληδόκελνπο ζα δεκνζηεύνληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα έμσ από ηε γξακκαηεία ηνπ Ι.Ο.Π. 

 

3.  ΑΛΛΑΓΔ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ 

Αιιαγέο ζην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα αλαθνηλώλνληαη κέρξη ηηο 20:00 ηεο 

πξνεγνύκελεο εκέξαο. 

 

4.  ΗΜΑΣΑ ΣΗ ΣΔΡΙΑ 

4.1  ήκαηα ζηε ζηεξηά ζα επηδεηθλύνληαη ζηνλ ηζηό πνπ ζα βξίζθεηαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΙΟΠ. 

4.2  Όηαλ επηδεηθλύεηαη ν Απαληεηηθόο Δπηζείσλ ζηε ζηεξηά ζεκαίλεη “Η ηζηηνδξνκία 

αλαβάιιεηαη”. Σν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα δε ζα δνζεί λσξίηεξα από 30 ιεπηά κεηά ηελ 

ππνζηνιή ηνπ. Απηό αιιάδεη ηα νπηηθά ζήκαηα αγώλσλ. 

 

5.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΧΝ 

5.1  30 Ννεκβξίνπ 2013, 12:00 εθθίλεζε 

01 Γεθεκβξίνπ 2013, 11:00 εθθίλεζε 

5.2  Γηα λα εηδνπνηεζνύλ ηα ζθάθε όηη κηα λέα ηζηηνδξνκία ζα μεθηλήζεη ζύληνκα, ε 

επηηξνπή αγώλσλ δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη πνιιαπιά ερεηηθά ζήκαηα ηνπιάρηζηνλ δύν 

ιεπηά πξηλ επηδεηρζεί ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα. 

5.3  Θα δηεμαρζνύλ 6 ηζηηνδξνκίεο. 

5.4  Γελ ζα δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξεο από 4 ηζηηνδξνκίεο θάζε εκέξα. 

 

6.  ΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΚΛΑΔΧΝ 

Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα αθόινπζα ζήκαηα ησλ θιάζεσλ: 

Α. Αγόξηα - Κνξίηζηα ζα είλαη ιεπθή ζεκαία κε ην ΜΠΛΔ ζήκα ηεο θιάζεο optimist. 

Β. Παίδεο - Κνξαζίδεο ζα είλαη ιεπθή ζεκαία κε ην ΚΟΚΚΙΝΟ ζήκα ηεο θιάζεο optimist. 

Γ. ηηο ππόινηπεο θιάζεηο νη ζεκαίεο θάζε θαηεγνξίαο ζα είλαη ιεπθέο  κε ην ζήκα ηηο 

θιάζεο. 



  

 

 

7.  ΠΔΡΙΟΥΗ ΙΣΙΟΓΡΟΜΙΧΝ 

Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηνλ Φαιεξηθό Όξκν. 

 

8.  ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ζα γίλνπλ 2 (δύν) ζηίβνη ζύκθσλα θαη κε ηα ζπλεκκέλα 

παξαξηήκαηα Α, Β, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ζηίβνπο: 

ΣΙΒΟ Α’ (OPTIMIST) 

Γηαδξνκή εθθηλεζε-1-2-3-ηεξκαηηζκόο 

ΣΙΒΟ B’ (LASER RDL, 4.7) 

Γηαδξνκή εθθίλεζε-1-4Sή4P-1-2-3-ηεξκαηηζκόο 

ΣΙΒΟ Β’ (LASER STD, FINN, 420, 470) 

W1 > Γηαδξνκή εθθίλεζε-1-2-3-2-3-ηεξκαηηζκόο 

 

9.  ΗΜΔΙΑ ΣΡΟΦΗ 

9.1  ΣΙΒΟ Α’ (OPTIMIST) 

9.1.1  Σα ζεκεία ζηξνθήο 1,2,3, ζα είλαη θνπζθσηέο ζεκαδνύξεο ρξώκαηνο ΚΙΣΡΙΝΟΤ. 

9.1.2  Σα ζεκεία ηεο εθθίλεζεο ζα είλαη ζθάθνο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ θαη ζεκαδνύξα κε 

ηζηό. 

9.1.3  Σα ζεκεία ηνπ ηεξκαηηζκνύ ζα είλαη ζθάθνο επηηξνπήο αγώλσλ θαη θνπζθσηή 

ζεκαδνύξα ΚΟΚΚΙΝΗ. 

9.2  ΣΙΒΟ Β’ (LASER RDL / LASER 4,7 / 420 / 470) 

9.2.1  Σα ζεκεία ζηξνθήο 1,2,3, ζα είλαη θνπζθσηέο ζεκαδνύξεο ρξώκαηνο ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ 

ελώ ε 4P & 4S ΚΙΣΡΙΝΔ θνπζθσηέο θπιηλδξηθέο. 

9.2.2  Σα ζεκεία ηεο εθθίλεζεο ζα είλαη ζθάθνο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ θαη ζεκαδνύξα κε 

ηζηό. 

9.2.3 Σα ζεκεία ηνπ ηεξκαηηζκνύ ζα είλαη ζθάθνο επηηξνπήο αγώλσλ θαη θνπζθσηή 

ζεκαδνύξα ΚΟΚΚΙΝΗ. 

 

10.  ΔΚΚΙΝΗΗ 

10.1  Η γξακκή εθθίλεζεο ζα είλαη κεηαμύ ηζηώλ πνπ θέξνπλ πνξηνθαιί ζεκαία –RC – 

επί ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ θαη ζεκαδνύξα θόθθηλε κε ηζηό. Σα ζήκαηα εθθίλεζεο 

ζα δίλνληαη από ην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζην δεμηό άθξν ηεο γξακκήο. 

10.2  Σα ζθάθε ησλ νπνίσλ ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα δελ έρεη δνζεί, πξέπεη λα 

απνθεύγνπλ ηελ πεξηνρή ηεο εθθίλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο άιισλ 

ηζηηνδξνκηώλ. 

10.3  Δάλ έλα ζθάθνο εθθηλήζεη αξγόηεξα από 4 ιεπηά κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζήο ηνπ, 

ζα βαζκνινγεζεί DNS ρσξίο αθξόαζε. Απηό ηξνπνπνηεί ηελ θαλόλα Α4. 

10.4  Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 26 ησλ RRS-ISAF. 

10.5  Σν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζα ζεκαίλεηαη κε έπαξζε ηνπ ζήκαηνο ηεο θιάζεο. 

10.6  Οη ρξόλνη ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη από ηα νπηηθά ζήκαηα, 

ηπρόλ απνηπρία ερεηηθνύ ζήκαηνο πξέπεη λα αγλνείηαη. 

10.7  Όηαλ νη ζπλζήθεο αλέκνπ ή ζαιάζζεο δελ είλαη ηδαληθέο, ην ζθάθνο επηηξνπήο 

αγώλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεραλή πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηνπ. 

 

12.  ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ 

12.1  Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ ζα είλαη κεηαμύ ηζηίνπ πνπ ζα θέξεη κπιε ζεκαία επί 

ζθάθνπο επηηξνπήο αγώλσλ θαη θνπζθσηήο ζεκαδνύξαο θόθθηλεο. 

12.2  Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηα ζθάθε πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη από ηελ πεξηνρή ησλ 

αγώλσλ ώζηε λα κελ εκπνδίδνπλ ζθάθε πνπ δελ έρνπλ ηεξκαηίζεη. 

12.3  Όηαλ νη ζπλζήθεο αλέκνπ ή ζαιάζζεο δελ είλαη ηδαληθέο, ην ζθάθνο επηηξνπήο 

αγώλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεραλή πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηνπ. 



  

 

 

13.  ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΧΝ 

13.1  Θα ηζρύζεη ην Παξάξηεκα “P”.  

13.2  Η πνηλή γηα παξαβάζεηο ησλ νδεγηώλ πινπ 10.2, 15.4, 17.2, 19, 20, 22 θαη 23 θαη 

ησλ θαλνληζκώλ ησλ θιάζεσλ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από αθύξσζε θαηά ηελ θξίζε ηεο 

επηηξνπήο ελζηάζεσλ. 

 

14.  ΥΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 

Δάλ έλα ζθάθoο δε ηεξκαηίζεη κέζα ζε 15 (δεθαπέληε) ιεπηά αθνύ ην πξώην ζθάθνο 

νινθιεξώζεη ηε δηαδξνκή θαη ηεξκαηίζεη ζα βαζκνινγεζεί DNF ρσξίο αθξόαζε. Απηό 

αιιάδεη ηνπο θαλόλεο 35, Α4 θαη Α5 ησλ θαλνληζκώλ RRS-ISAF. 

 

15. ΔΝΣΑΔΙ ΚΑΙ ΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

15.1  Έληππα ελζηάζεσλ δηαηίζεληαη από ηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. Οη ελζηάζεηο 

πξέπεη λα ππνβάιινληαη εθεί πξηλ από ην ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

15.2  Γηα θάζε θιάζε ην ρξνληθό όξην γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ είλαη 60 ιεπηά κεηά 

ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο ζηελ ηειεπηαία ηζηηνδξνκία ηεο εκέξαο ή ηελ 

εγθαηάιεηςε ησλ ηζηηνδξνκηώλ γηα ηελ εκέξα από ηελ επηηξνπή αγώλσλ. Σν ίδην ρξνληθό 

όξην ηζρύεη θαη γηα ηηο ελζηάζεηο από ηελ επηηξνπή αγώλσλ θαη ηελ επηηξνπή ελζηάζεσλ 

γηα γεγνλόηα πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ησλ ηζηηνδξνκηώλ θαζώο θαη γηα ηηο 

αηηήζεηο γηα απνθαηάζηαζε. Απηό ηξνπνπνηεί ηνπο θαλόλεο 61.3 θαη 62.2. 

15.3  Οη ελζηάζεηο από ηελ επηηξνπή αγώλσλ θαη ηελ επηηξνπή ελζηάζεσλ ζα 

αλαθνηλώλνληαη πξηλ από ην ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ γηα λα ελεκεξσζνύλ ηα 

ελαγόκελα ζθάθε ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 61.1b. 

15.4  θάθνο πνπ απνδέρζεθε πνηλή ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 44.1 πξέπεη λα 

ζπκπιεξώζεη έλα έληππν απνδνρήο πνηλήο ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ πξηλ από ην 

ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

15.5  Σα ζθάθε πνπ έρνπλ ηηκσξεζεί από ηελ επηηξνπή ελζηάζεσλ γηα παξάβαζε ηνπ 

θαλόλα 42 ζα αλαθνηλώλνληαη πξηλ από ην ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ 

15.6  Παξάβαζε ησλ νδεγηώλ πινπ 15.4, 17.2, 19 θαη 20 δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία 

γηα έλζηαζε από άιιν ζθάθνο. 

15.7  Όρη αξγόηεξα από 30 ιεπηά κεηά ηό ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ζα 

αλαθνηλώλεηαη ην πξόγξακκα θαη ν ηόπνο εθδίθαζεο ησλ ελζηάζεσλ. 

15.8  Σελ ηειεπηαία εκέξα ησλ αγώλσλ, αηηήζεηο επαλάιεςεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη: 

α. Πξηλ από ην ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ αλ ν αηηώλ ελεκεξώζεθε γηα ηελ 

απόθαζε ηελ πξνεγνύκελε εκέξα. 

β. Όρη αξγόηεξα από 30 ιεπηά κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ αηηνύληνο γηα ηελ απόθαζε ηελ 

ίδηα εκέξα. 

Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα 66. 

 

16.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

16.1  Πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ 2 Ιζηηνδξνκίεο ώζηε ν αγώλαο λα είλαη έγθπξνο. 

16.2 (α) Δάλ νινθιεξσζνύλ ιηγόηεξεο από 4 ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία ελόο ζθάθνπο 

ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ζε όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο. 

(β) Δάν ολοκληπωθούν 4 ιζηιοδπομίερ ε βαζκνινγία ελόο ζθάθνπο ζα είλαη ην ζύλνιν 

ησλ βαζκώλ ηνπ ζε όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο εξαιποςμένηρ ηηρ σειπόηεπηρ. 

(γ) Η βαζκνινγία ππνθαηεγνξηώλ ζα πξνθύπηεη από ηε γεληθή θαηάηαμε. 

 

17.  ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

17.1  θάθε πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζα πξέπεη λα πξνθαινύλ ηελ πξνζνρή. Η επηηξνπή 

αγώλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα βνεζήζεη ζθάθε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ρξεηάδνληαη 



  

 

βνήζεηα, αλεμάξηεηα από ην αλ ην δήηεζαλ ή όρη. Απηό δε κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία γηα 

απνθαηάζηαζε ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 62.1(α). 

17.2  Έλα ζθάθνο πνπ εγθαηαιείπεη κία ηζηηνδξνκία πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ηελ επηηξνπή 

αγώλσλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. 

17.3 Η επίδεημε ηνπ αξηζκεηηθνύ επηζείνληα 4 ζηε ζηεξηά (ζηνλ ηζηό) ζεκαίλεη όηη ηα 

ζθάθε απαγνξεύεηαη λα απνπιεύζνπλ. Οη παξαβάηεο ζα βαζκνινγεζνύλ κε DNS ζηελ 

επόκελε ηζηηνδξνκία ρσξίο αθξόαζε. Η επίδεημε ηνπ αξηζκεηηθνύ επηζείνληα 4 ζην πινίν 

ηεο επηηξνπήο αγώλσλ επηηξέπεη ζηνπο πξνπνλεηέο-ζπλνδνύο λα πιεύζνπλ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ αγώλα κε ζθνπό ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη κόλν. 

 

18.  ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΧΜΑΣΟ Ή ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ ή απνιεζζέληνο εμνπιηζκνύ δε ζα επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ 

άδεηα ηεο επηηξνπήο αγώλσλ. Αηηήζεηο αληηθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ην 

ζπληνκόηεξν ινγηθά δπλαηόλ. 

 

19.  ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΗ 

Έλα ζθάθνο ή ν εμνπιηζκόο ηνπ κπνξεί λα ειεγρζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή γηα ζπκκόξθσζε 

κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο θιάζεσο θαη ηηο νδεγίεο πινπ. ηε ζάιαζζα έλαο θαηακεηξεηήο 

ηεο επηηξνπήο αγώλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη έλα ζθάθνο ακέζσο ζην ρώξν πνπ ζα ηνπ 

ππνδείμεη γηα έιεγρν. 

 

20.  ΓΙΑΦΗΜΙΗ 

Σα ζθάθε ζα πξέπεη λα θέξνπλ δηαθήκηζε πνπ εθόζνλ επηιεγεί θαη ρνξεγεζεί από ηελ 

νξγαλώηξηα αξρή. 

 

21.  ΚΑΦΗ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ 

Σα ζθάθε επηηξνπώλ ζα θέξνπλ ηελ ζεκαία ηνπ δηνξγαλσηή νκίινπ. 

 

22.  ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

22.1  Σα ζθάθε ππνζηήξημεο πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ θαη είλαη 

ππνρξεσηηθό λα δειώλνπλ ηνλ αξηζκό θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ εθάζηνηε ρεηξηζηή. Οη 

ρεηξηζηέο πξέπεη λα είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, λα θνξνύλ ην βξαρηόιη 

αζθαιείαο (quick - stop) πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθόπηε ηεο κεραλήο θαζώο θαη λα είλαη 

θάηνρνη δηπιώκαηνο ηαρππιόνπ. 

22.2  Σα ζθάθε ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ καθξηά από ηελ πεξηνρή όπνπ 

αγσλίδνληαη ζθάθε από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο ηζηηνδξνκίαο κέρξη όια ηα ζθάθε λα 

ηεξκαηίζνπλ ηελ ηζηηνδξνκία ή ε επηηξνπή αγώλσλ ζεκάλεη αλαβνιή, γεληθή αλάθιεζε ή 

δηαθνπή ηεο ηζηηνδξνκίαο. 

22.3  Γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηζηηνδξνκία ηα ζθάθε ππνζηήξημεο κπνξνύλ λα 

θηλνύληαη θαηά κήθνο ησλ πιεπξώλ ηνπ ζηίβνπ, πεξίπνπ 100 κέηξα από ηελ πεξηνρή ησλ 

αγώλσλ. 

22.4  θάθνο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ ή ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ κπνξεί λα ππνδείμεη ζε 

έλα ζθάθνο ππνζηήξημεο λα απνκαθξπλζεί πεξηζζόηεξν από ηελ πεξηνρή ησλ αγώλσλ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ην ελ ιόγσ ζθάθνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί άκεζα. 

22.5  Η παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 22 ησλ νδεγηώλ πινπ κπνξεί λα ηηκσξεζεί κε αθύξσζε 

από ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία όισλ ησλ ζθαθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζθάθνο 

ππνζηήξημεο ή κε άιιε πνηλή ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ. 

 

23.  ΑΡΙΘΜΟΙ ΙΣΙΧΝ 

Κάζε ζθάθνο πξέπεη λα θέξεη αξηζκνύο επί ησλ ηζηίσλ ηνπ, νη νπνίνη ζα πξέπεη 

απαξαηηήησο λα είλαη εκθαλείο θαη όρη ίδηνη κε άιινπ αγσληδόκελνπ ζθάθνπο ζηνλ απηό 

αγώλα. 



  

 

 

24.  ΚΑΦΟ MEDIA 

Σν ζθάθνο ησλ Μ.Μ.Δ. ζα θέξεη πξάζζηλε ζεκαία κε ηα γξάκκαηα “MEDIA”. 

 

25.  ΡΤΠΑΝΗ 

Σα ζθάθε δελ πξέπεη λα πεηνύλ απνξξίκκαηα ζηε ζάιαζζα. 

 

26.  ΔΠΑΘΛΑ 

Έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο ηξεηο πξώηνπο θάζε θαηεγνξίαο, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνθύξεμε ηνπ αγώλα. Η απνλνκή ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΙΟ ζηελ ηειεηή 

απνλνκήο επάζισλ ηνπ ATHENS EUROLYMP 2014. 

 

27.  ΑΠΟΚΗΡΤΞΗ ΔΤΘΤΝΗ 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, RRS-ISAF. Ο 

δηνξγαλσηήο Όκηινο θαη νη Δπηηξνπέο δε θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε γηα νηηδήπνηε 

ζπκβεί ζε άηνκα ή πξάγκαηα ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

αγώλα. Βιέπε ηνλ θαλόλα 4 «Απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε αγώλα». Η δηνξγαλώηξηα αξρή 

δελ απνδέρεηαη θακία επζύλε γηα δεκία πιηθώλ ή ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην πνπ δύλαηαη λα 

ππνζηεί θαλείο από γεγνλόηα ζπλαθή πξηλ, ή θαηά ηελ δηάξθεηα, ή κεηά από ηελ 

δηνξγάλσζε. 

 

28.  ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 

Όια ηα αγσληδόκελα θαη ζπλνδεπηηθά ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ 

πξνβιεπόκελε από ηελ Διιεληθή λνκνζεζία αζθαιηζηηθή θάιπςε επζύλεο πξνο ηξίηνπο. 

 

29.  ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

Δπιηποπή Αγώνων  

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΙΒΟΤ Α’: ΓΙΧΡΓΟ ΚΛΑΒΟΤΝΟ 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΙΒΟΤ Β’: ΠΤΡΟ ΓΗΜΟΤ 

Υξηζηόληθνο Γηαλλίξεο, Γηώξγνο Καλειιάηνο, Μηράιεο Μειαίνο, πύξνο Πάζρνο, Θαλάζεο 

Τθαληήο, Κσλζηαληίλνο ρηλάο, Ιζίδσξνο Γαξδέληαο, Πάξηο Μπόλαο, Θαλάζεο Παρνύκαο, 

Αλδξέαο Παπαδόπνπινο Γηάλλεο Βνγηαηδήο, Βάιηα Φαθαιηνύ. 

 

Δπιηποπή Δνζηάζεων 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μισάληρ Μιηάκηρ 

ηαύξνο Κνπξήο, Παύινο θπιίηζεο, Νηίλα θαθηαλάθε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ΣΙΒΟ Α’ (Optimist) 

 
 



  

 

ΣΙΒΟ B’ (Laser RDL, 4.7) 

 
 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

ΣΙΒΟ B’ (Laser STD / FINN / 420 / 470) 
 

 

 


