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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Optimist – Laser 4.7 

21-25 Μαρτίου 2014 

Ο αγώνας διοργανώνεται από την Ε Ι Ο και την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ιθάκης σε συνεργασία 
με τον Αθλητικό Όμιλο Ιθάκης «ΠΡΟΟΔΟΣ» και είναι αγώνας πρόκρισης. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

1.  ΚΑΝΟΝΕΣ 
1.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 

1.1.1. των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας της ISAF 2013 - 2016 (RRS), 
1.1.2. των κανονισμών των κλάσεων, 
1.1.3. των σχετικών εγκυκλίων της ΕΙΟ 
1.1.4.  της παρούσης προκήρυξης, 
1.1.5.  των οδηγιών πλου. 

1.2. Οι οδηγίες πλου, μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 
 86 RRS 2013 – 2016). 

 

2.   ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
2.1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF.  
2.2. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.  

Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων. 
2.3. Τα σκάφη μπορεί να χρειασθεί να φέρουν διαφήμιση που θα χορηγηθεί από την διοργανώτρια 

αρχή. 
 

3.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
3.1. Κατηγορίες 

3.1.1. Για την κατηγορία των OPTIMIST παίδων και κορασίδων, γεννηθέντες από το 1999 και μετά. 
3.1.2. Για την κατηγορία OPTIMIST 11χρονα αγόρια και κορίτσια , γεννηθέντες από το 2003 και 

μετά.  
3.1.3. Για την κατηγορία LASER 4,7 εφήβων και νεανίδων , γεννηθέντες από το 1997 και μετά. 

3.2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές‐αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με ετήσια ιατρική  
γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία της διοργανώτριας αρχής, την 
πρώτη ημέρα αγώνων. 

3.3. Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 10  Μαρτίου στο email  
epski.proodos@gmail.com  και στο fax 2674033222. 
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4.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.1. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, 18:00-20:00  Αφίξεις ‐ Δηλώσεις Συμμετοχής  
      Σάββατο 22 Μαρτίου 2014,       09:00-11.00  Αφίξεις - Δηλώσεις Συμμετοχής,  12:00 Ιστιοδρομίες 
      Κυριακή  23 Μαρτίου 2014,      12.00 Ιστιοδρομίες   
      Δευτέρα  24 Μαρτίου 2014,      12.00 Ιστιοδρομίες  
      Τρίτη      25 Μαρτίου 2014,       10:00 ιστιοδρομίες, Απονομή  (μετά το πέρας των αγώνων)  
4.2.  Θα διεξαχθούν έως 12 ιστιοδρομίες.  Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις (4) 

ιστιοδρομίες την ημέρα.   
4.3. Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την ώρα 13:00. 

 
5.  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

5.1. Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. 
5.2. Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με τους 

κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα, ένας καταμετρητής της επιτροπής 
αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως, στο χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο. 

 
6.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
      Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής. 
 

7.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 
     Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον ευρύτερο χώρο του Αετού και του κόλπου του Βαθέως.. 
 

 
 
8.  ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
    Οι διαδρομές θα είναι ως ορίζεται από την IODA. 
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9.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
     Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS 2013 - 2016. 
 

10.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
10.1. Το περιφερειακό πρωτάθλημα θα είναι έγκυρο με 4 ιστιοδρομίες. 
10.2. Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2013-2016. Η 

βαθμολογία στο περιφερειακό πρωτάθλημα θα είναι το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των 
ιστιοδρομιών του αγώνα. 

10.3.  Εάν μετά το πέρας της γενικής βαθμολογίας υπάρξει ισοβαθμία ακόμα και θέσεων, αυτή θα 
λύεται υπέρ του αθλητή που έφερε την καλύτερη θέση στην πρώτη χρονολογικά ιστιοδρομία στην 
οποία συμμετείχαν και οι δύο. 

10.4. Εάν ολοκληρωθούν 4 έως 9 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των 
βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρούμενης της χειρότερης. Εάν ολοκληρωθούν 10 η 
περισσότερες ιστιοδρομίες, η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε 
όλες τις ιστιοδρομίες, εξαιρουμένων των δύο χειρότερων. 

 
11.  ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη 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. 

 
12.  ΕΠΑΘΛΑ 
      Κύπελλα θα απονεμηθούν στούς τρείς πρώτους αθλητές/ριες στις κατηγορίες: 

12.1.Optimist: Γενική, Αγοριών, Κοριτσιών, 11χρονων Αγοριών, 11χρονων Κοριτσιών και του 
μικρότερου αθλητή. 

12.2.Laser 4.7: Αγοριών, Κοριτσιών. 
 

13.  ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Όλοι οι συμμετέχοντες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Οι διοργανωτές 
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. 
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14.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κάλυψη 
(540.000€). Για όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται το ύψος της κάλυψης σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της ISAF από τη διοργανώτρια αρχή. 

 
15.  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ   

15.1. Ο διοργανωτής παρέχει δωρεάν διαμονή και δείπνο σε όλους τους προπονητές και όλους τους 
αθλητές που συμμετέχουν στους αγώνες για τις 2 από τις 4 μέρες των αγώνων. 

15.2. Κατά την απονομή θα υπάρχει μπουφές. 
15.3. Παρέχεται έκπτωση 50%, στα εισιτήρια του ferry ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ, που συνδέει την Ιθάκη με 

Αστακό, Λευκάδα και Κεφαλλονιά, για όλα τα άτομα, αυτοκίνητα και trailer, όλων των αποστολών 
και των συνοδών. Τιμές Εισιτηρίων: Ατομικό 4,6€ - ΙΧ 16,5€- trailer 5,3€/m για κάθε διαδρομή. 
Για την αναχώρηση όλων των αποστολών μετά τους αγώνες, έχει προγραμματισθεί ειδικό 
δρομολόγιο, για Αστακό. Για πληροφορίες και κρατήσεις  Delas Tours 26740 32104 

15.4. Παρέχεται έκπτωση στα εισιτήρια του ferry ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, που συνδέει την Ιθάκη με την 
Κυλλήνη για όλα τα άτομα, αυτοκίνητα και trailer, των αποστολών και των συνοδών, τα οποία 
διατίθενται στις εξής τιμές: Ατομικό 6.8€- ΙΧ 34,3€ - Trailer 6€/m για κάθε διαδρομή. Για 
πληροφορίες και κρατήσεις Delas Tours 26740 32104. 

 
16.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για πληροφορίες και όποια διευκρίνιση, επικοινωνήστε με την κα Νίκη (Χριστίνα) Ρίζου 
τηλ.6944960760 και Δήμητρα Αρβανίτη τηλ. 6944242339. 

 

 

 


