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«4Ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΓΥΡΕΙΑ » 
28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ο Ναυτικός Όμιλος Θαλασσίων 
Αθλημάτων Επανομής (Ν.Ο.Θ.Α.Ε.) διοργανώνουν τους Ιστιοπλοϊκούς αγώνες με 
την επωνυμία «4ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΓΥΡΕΙΑ 2014».Οι Αγώνες τελούν υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 
 
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο θαλάσσιο χώρο της παραλίας Επανομής. 
  
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Optimist (αγόρια-κορίτσια, παίδες-κορασίδες έως και  2003 , γενική) 
Laser 4,7 (γενική) 
Για το σχηματισμό κατηγορίας πρέπει να συμμετέχουν και να αγωνιστούν 
τουλάχιστον 4 σκάφη της αυτής κατηγορίας. 
 
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
4.1    Οι κανονισμοί αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF(2013 – 2016) 
4.2    Οι κανονισμοί της κλάσεως. 
4.3    Οι σχετικοί εγκύκλιοι της Ε.Ι.Ο. 
4.4    Η παρούσα Προκήρυξη. 
4.5    Οι οδηγίες Πλου. 
4.6    Οι οδηγίες Πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται. 
  
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Ε.Ι.Ο. με 
πρόσφατη (ετήσια) ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη 
Γραμματεία Αγώνων κατά την ημέρα εγγραφής. 
5.2    Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία του ΝΟΘΑΕ μέχρι 
την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 με e-mail στο nothaepanomis@yahoo.com, 
bous@hol.gr.  
6. ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ 
Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα 
χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή. 
 
7. ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
7.1     Κάθε πλήρωμα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία Αγώνων πιστοποιητικό 
ασφάλισης προς τρίτους ύψους 540.000€, του σκάφους του, το αργότερο μέχρι το 
Σάββατο 28 Ιουνίου  2014 και ώρα 13.00μ.μ. 
7.2    Οδηγίες Πλου θα διατεθούν με την εγγραφή στην Γραμματεία αγώνων. 
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8. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
8.1    Όλα τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων το 
αργότερο μέχρι τις 13.00 μ.μ. του Σαββάτου 28 Ιουνίου 2014 προσκομίζοντας το 
σχετικό πιστοποιητικό ασφάλισης έναντι τρίτων ύψους 540.000 ευρώ. 
8.2    Οι χειριστές των φουσκωτών θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τις 
μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά πρέπει να φορούν βραχιόλι ασφαλείας και να 
είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.     
 

9. ΕΥΘΥΝΗ 
9.1     Όλοι οι αθλητές θα αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4 RRS 
(Απόφαση περί συμμετοχής σε αγώνα). 
9.2    Ο οργανωτής όμιλος, η επιτροπή αγώνων και η επιτροπή ενστάσεων δεν φέρουν 
καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα, τόσο στη στεριά 
όσο και στη θάλασσα πριν, κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος των αγώνων.  
 
10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
11.1 
Σάββατο 28 Ιουνίου Αφίξεις-Εγγραφές 

Ιστιοδρομίες 
9.30 – 13.00 

Εκκίνηση 14.00
Κυριακή 29 Ιουνίου Ιστιοδρομίες 

Απονομή επάθλων
Εκκίνηση 10.30 

 μετα τις 
ιστιοδρομιες 

11.2    Θα διεξαχθούν έξι (6) ιστιοδρομίες. 
11.3    Ο αγώνας θα είναι έγκυρος εφόσον διεξαχθεί  μία ιστιοδρομία. 
11.4    Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις (4) ιστιοδρομίες την ημέρα.  
11.5    Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με την σειρά πραγματοποίησης τους. 
11.6 Την τελευταία μέρα δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 17:00. 
 
11. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Η διαδρομή θα επιδεικνύεται στις οδηγίες πλου. 
 
12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
12.1  Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας παραρτήματος Α RRS. 
12.2  Εφόσον διεξαχθούν τέσσερις (4) και πάνω, ιστιοδρομίες, θα εξαιρεθεί η 
χειρότερη. 
12.3  Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος Α 8.2 RRS 
παραμένει ισοβαθμία, τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την 
καλύτερη σειρά στην πρώτη ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί (διαφοροποίηση 
παραρτήματος Α 8.3 RRS). 
 
13. ΕΠΑΘΛΑ 
13.1    Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών.  
13.2    Η Απονομή των επάθλων στους νικητές θα γίνει την Κυριακή  29 Ιουνίου 2014 
(μετά την ολοκλήρωση των ιστιοδρομιών) στις εγκαταστάσεις του ΝΟΘΑΕ.  
13.3 Περισσότερα βραβεία μπορούν να χορηγούνται κατά την κρίση της 
Οργανωτικής   Επιτροπής. 
13.4 Τα αποτελέσματα θα εξάγονται από τη συνολική βαθμολογία. 
 
14. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Τα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου του ΝΟΘΑΕ.  
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Για όποιον όμιλο επιθυμεί, υπάρχει η δυνατότητα κάμπινγκ στις εγκαταστάσεις του 
ΝΟΘΑΕ από Παρασκευή 27 Ιουνίου έως και Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 (κατόπιν 
συνεννοήσεως με τη γραμματεία στα παρακάτω e-mail και τηλέφωνα) 
 
 
 
 
15. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία 
των αγώνων: nothaepanomis@yahoo.com, bous@hol.gr, 6946489158, 6974463131, 
6947638948 
 
 
 

       Η  Πρόεδρος του  ΝΟΘΑΕ 
 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ      


