
                                                                            

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΚΟΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ διοργανώνει το διασυλλογικό αγώνα  

«GRAND RESORT CUP»  για σκάφη Optimist, Laser 4.7 
στις 25 και 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 

 
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της 
ISAF 2014-2016. 

 2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
2.1 να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο., φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να 

 
 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
3.1

3.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν εγγράφως, μέχρι   20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2014  

και ώρα 18:00 στην γραμματεία του αγώνα ή να σταλούν με email στο 
nautikosomiloslagonisiou@gmail.com 

3.3
 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 Σάββατο  25  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014,    12:30 ιστιοδρομίες 
 Κυριακή   26  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014,  11:00 ιστιοδρομίες 

o    Απονομή μετά το πέρας των αγώνων 

 
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Στις οδηγίες πλου θα προσδιορίζεται και ο τρόπος που οι αθλητές - αθλήτριες ή οι προπονητές τους θα 
δηλώνουν απόπλου και κατάπλου, που είναι υποχρεωτικός.  

τεία του αγώνα το Σάββατο 26 OKTΩΒΡΙΟΥ 2014  
και ώρα 09:00 

 
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 
7. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

 
8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

8.1
8.2

**********oι όμιλοι εκτός Αττικής για την φιλοξενία μέχρι   15  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2014 



                                                                            

 
9. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 

9.1 Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί απόπλου ή κατάπλους από αθλητή – αθλήτρια ή τον προπονητή τους, το σκάφος    
θα θεωρείται DNC. 
9.2 Αν ο προπονητής δεν έχει επαφή µε VHF καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα µπορεί να επιβληθεί από την Επιτροπή 
Ενστάσεων ποινή στους αθλητές του,  που µπορεί να είναι και µικρότερη της ακύρωσης. 
9.3 Λοιπές ποινές όπως προσδιορίζονται στις Οδηγίες Πλου. 

του αγώνα. Οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 

Υποχρεωτικά όλοι οι προπονητές θα πρέπει να έχουν VHF, 
συντονισµένο στο κανάλι 72, κατά τη διάρκεια του αγώνα 

 
10. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Οι όμιλοι εκτός Αττικής θα φιλοξενηθούν στο Grand Resort, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας από τις 
δήλωσης συμμετοχής για την φιλοξενία 
Παρασκευή 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 

 
 

11. ΕΠΑΘΛΑ 
 σε κάθε κατηγορία να 

 Οptimist (Γενική) 
 Optimist (Αγοριών - Κοριτσιών) 
 Optimist (Παίδων - Κορασίδων)  
 Μικρότερου αθλητή 

 
 Laser 4.7 (Γενική) 
 Laser 4.7 (Αγοριών - Κοριτσιών) 

 
 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η απονομή θα γίνει την Κυριακή 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 

 
12. ΕΥΘΥΝΗ 

16.1  Οι αθλητές αγωνίζονται µε δική τους ευθύνη. Τόσο ο διοργανωτής όµιλος, όσο και οι επιτροπές του αγώνα δεν 
φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί στους αγωνιζόµενους ή τα σκάφη τους πριν, µετά ή και κατά 
τη διάρκεια του αγώνα, τόσο  
στη στεριά όσο και στη θάλασσα.  
  
16.2 Εφιστούµε την προσοχή των αγωνιζοµένων στο θεµελιώδη κανόνα 4 των RRS “Απόφαση για Συµµετοχή σε 
Αγώνα”. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη ή του εντεταλµένου κπροσώπου κάθε σκάφους η απόφαση να 
συµµετέχει σε αγώνα και  
να συνεχίσει να αγωνίζεται.  

] 
 



                                                                            

13. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Kάθε σκάφος οφείλει να διαθέτει την από το νόµο απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. Είναι ευθύνη του 
ιδιοκτήτη το σκάφος να έχει ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για βλάβες και αστική ευθύνη (πρόσωπα και 

 
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοι

τηλέφωνο 6948 837026, 6948394500
 
 


