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    FRIENDS OF THE SEA YACHTING CLUB 

19o ΚΤΠΔΛΛΟ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΩΝ   
26, 27, 28 και 29 Γεκεμβρίου 2014 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΡΥΗ – ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ  
Ο Όκηινο Φίισλ Θαιάζζεο Θεζζαινλίθεο (Ο.Φ.Θ.), δηνξγαλώλεη ηνλ εηήζην ηζηηνπιντθό αγώλα OPTIMIST - 
LASER RADIAL - LASER 4.7 - 4.20 κε ηελ επσλπκία «19ο ΚΤΠΔΛΛΟ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΩΝ 2014», ζην 
μελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα MEDITERRANEAN Village Hotels  ζηελ Παξαιία Πηεξίαο.   

Ο αγώλαο ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Ιζηηνπιντθήο Οκνζπνλδίαο, ηνπ Ν.Ο. Καηεξίλεο   θαη ηνπ 
μελνδνρεηαθνύ πγθξνηήκαηνο.  
Οη Ιζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηελ Παξαιία Πηεξίαο. 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 
1. ΚΑΝΟΝΔ 
1.1 Η εθδήισζε ζα δηέπεηαη από ηνπο «θαλόλεο», όπσο απηνί νξίδνληαη ζηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο   
Ιζηηνδξνκηώλ  
1.2 Ο θαλόλαο  61.1 «Δλεκέξσζε ηνπ Δλαγόκελνπ» αιιάδεη σο εμήο: Πξνζζέζηε ζηνλ Καλόλα 61.1 (α) "Έλα 
ζθάθνο ην νπνίν ελίζηαηαη  ζα ελεκεξώζεη ηελ επηηξνπή αγώλσλ ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα όηη ε 
πξόζεζή ηνπ είλαη  λα θαηαζέζεη  έλζηαζε  θαη λα ζηγνπξεπηεί όηη ε Δπηηξνπή Αγώλσλ  αλαγλσξίδεη ηελ 
πξόζεζή ηνπ." 
 
2. ΓΙΑΦΗΜΙΗ 
Σα ζθάθε κπνξεί λα ππνρξεσζνύλ λα θέξνπλ δηαθήκηζε πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα παξέρεηαη από ηελ 
Οξγαλσηηθή Αξρή. 
 
3. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
3.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα ζθάθε Optimist, Laser Radial, Laser 4.7 θαη 4.20, νη αζιεηέο ησλ 
νπνίσλ είλαη θάηνρνη αζιεηηθνύ δειηίνπ ηεο Δ.Ι.Ο. κε πξόζθαηε (εηήζηα) ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Σα δειηία 
πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηε Γξακκαηεία Αγώλσλ θαηά ηελ εκέξα εγγξαθήο. 
3.2 Σα ζθάθε πξέπεη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ πξηλ από ηηο 23/12/2013, ζηα 
γξαθεία ηνπ Ο.Φ.Θ., Λεσθ. Μεγ. Αιεμάλδξνπ 10, 54642 Θεζ/λίθε, ή κε fax ζην 2310-848643 ή κε e-mail ζην 
info@ofth.gr 
3.3 Δθπξόζεζκεο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη δεθηέο κόλνλ ηελ 1ε εκέξα ησλ αγώλσλ 26/12/13 ζηα 
γξαθεία ηεο γξακκαηείαο αγώλσλ ζην Mediterranean Village. 
3.4 Σν δηθαίσκα  ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 10€ αλά αζιεηή. 
 
4.Πρόγραμμα  
 ΠΑΡΑΚΔΤΗ  26/12/14 : Αθίμεηο, Γειώζεηο. 
 
 ΑΒΒΑΣΟ     27/12/14 : ώξα 09.30 π.κ. πγθέληξσζε αγσληδνκέλσλ   
          ώξα 11.νν π.κ. Ιζηηνδξνκίεο. 
 

 ΚΤΡΙΑΚΗ     28/12/14 :  ώξα 11.νν π.κ. Ιζηηνδξνκίεο. 
 
 ΓΔΤΣΔΡΑ    29/12/14 :  ώξα 11.νν π.κ. Ιζηηνδξνκίεο – Απνλνκή Δπάζισλ.  
    Απνλνκή Δπάζισλ -  Σειεηή Λήμεο. 
4.2  πλνιηθά έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί ελλέα (9) ηζηηνδξνκίεο, κε ηελ δπλαηόηεηα λα δνζεί εθθίλεζε θαη ζε 
πεξηζζόηεξεο από ηξείο (3) ηζηηνδξνκίεο ζε κία κέξα. 
4.3 Σελ ηειεπηαία εκέξα ησλ αγώλσλ , δελ ζα δνζεί πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα εθθίλεζεο κεηά ηηο 15:30. 
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 5. ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ 
Οη νδεγίεο πινπ ζα δηαηίζεληαη από ηε Γξακκαηεία Αγώλσλ θαηά ηελ εγγξαθή. 
 
6. ΠΔΡΙΟΥΗ ΙΣΙΟΓΡΟΜΙΩΝ 
Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζην ζαιάζζην ρώξν ηεο Παξαιίαο Πηεξίαο. 
 
7. ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

Η δηαδξνκή ζα είλαη ηξαπέδην. Λεπηνκέξεηεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο Οδεγίεο Πινπ. 
 
8. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
Σν παξάξηεκα Ρ ζα εθαξκόδεηαη. 
 
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 
9.1 Μηα (1) ηζηηνδξνκία  απαηηείηαη  λα νινθιεξσζεί  γηα λα είλαη έγθπξνο ν αγώλαο. 

9.2 (α) Όηαλ έρνπλ  νινθιεξσζεί ιηγόηεξεο από ηέζζεξεηο (4) ηζηηνδξνκίεο ,ε βαζκνινγία  ελόο 
ζθάθνπο   ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ησλ ηζηηνδξνκηώλ. 
      (β) Όηαλ έρνπλ νινθιεξσζεί ηέζζεξεηο (4 ) ή πεξηζζόηεξεο ηζηηνδξνκίεο, ε βαζκνινγία  ελόο 
ζθάθνπο ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ησλ ηζηηνδξνκηώλ εμαηξνπκέλεο ηεο  ρεηξόηεξεο βαζκνινγίαο. 
      (γ) Οη ηζηηνδξνκίεο ζα αξηζκνύληαη κε ηε ζεηξά πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη. 
 
10. ΑΦΑΛΔΙΑ 

Κάζε δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα θνξά πξνζσπηθή ζπζθεπή επίπιεπζεο (PFD) αζθαιηζκέλε θαηάιιεια αλά 
πάζα ζηηγκή  θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηε ζάιαζζα,  εθηόο αλ αθαηξεζεί πξνζσξηλά πξνζζέηνληαο ή 
αθαηξώληαο ξνύρα. Απηό αιιάδεη ηνλ θαλόλα 40. 
 
11. ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
11.1 Σα ζθάθε ππνζηήξημεο πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε Γξακκαηεία Αγώλσλ θαη πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε 
ηνπο θαλόλεο πνπ ζεζπίδνληαη από ηελ Οξγαλσηηθή επηηξνπή. 
11.2 Κάζε πξνπνλεηήο ρξεηάδεηαη λα έρεη αζύξκαην VHF. 
 
12. ΔΠΑΘΛΑ 
12.1 Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηα ηξία πξώηα ζθάθε από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 
• Optimist:  Γεληθή. 
• Optimist:  Αγόξηα θαη θνξίηζηα. 
• Optimist:  Αγόξηα θαη θνξίηζηα πνπ γελλήζεθαλ ην 2003 ή αξγόηεξα. 
• Laser 4,7:  Αγόξηα θαη θνξίηζηα. 
• Laser RDL: Γεληθή. 
•  4.20 : Γεληθή. 
 
12.2 Πεξηζζόηεξα βξαβεία κπνξνύλ λα ρνξεγνύληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Οξγαλσηηθήο   Δπηηξνπήο. 
12.3  Γηα λα ζπγθξνηεζεί θαηεγνξία πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 4 ζθάθε. 
12.4  Η εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζα ππνινγίδεηαη από ηε γεληθή βαζκνινγία. 
12.5 Η απνλνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 29/12/14 θαη ώξα αλάινγε κε ηελ εμέιημε ησλ αγώλσλ, ε 
νπνία ζα αλαθνηλσζεί έγθαηξα ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. 
 
13. ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ 
13.1 Οη αγσληδόκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζύλε. Βιέπε ηνλ θαλόλα 4, 
Απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε αγώλα. Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο πνπ εκπιέθεηαη ζηε 
δηνξγάλσζε ηνπ αγώλα δελ ζα δερηεί θακία επζύλε γηα νπνηαδήπνηε βιάβε, θζνξά, απώιεηα ή απαίηεζε, είηε 
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ζε πξνζσπηθό ή πιηθό επίπεδν, πνπ πξνθύπηεη από/ή θαη  ηξαπκαηηζκό  ησλ αζιεηώλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή 
κεηά ηνπο αγώλεο. 
13.2 Όια νη ζπκκεηέρνληεο  θαη ην πξνζσπηθό ππνζηήξημεο ζα θιεζνύλ λα παξαηηεζνύλ  ηεο επζύλεο. 
 
14. ΑΦΑΛΙΗ 
Κάζε δηαγσληδόκελνο ζθάθνο ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν κε αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο πξνο Σξίηνπο κε 
ειάρηζηε όξην θάιπςεο  € 540.000 αλά ζπκβάλ. 
 

15. ΠΔΡΙΟΣΔΡΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο, επηθνηλσλήζηε κε ηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Φίισλ Θαιάζζεο, 
Λεσθ. Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 10 , 54642 Θεζζαινλίθε, 
Σει. +30 2310 831 333 Fax +30 2310 848 643 
E-mail info@ofth.gr 
 
16. ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ  

Ο δηνξγαλσηήο Όκηινο έρεη εμαζθαιίζεη ηε δηακνλή θαη δηαηξνθή ησλ αζιεηώλ, ησλ πξνπνλεηώλ θαη 
ζπλνδώλ γηα θάζε νκάδα, ζην μελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα MEDITERRANEAN Village Hotels  ζηελ Παξαιία 
Καηεξίλεο, έλαληη ησλ 30€ εκεξεζίσο ην άηνκν ζε δίθιηλα θαη ηξίθιηλα δσκάηηα. ηε ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη 
πξσηλόο κπνπθέο, Lunch box ζηε ζάιαζζα θαη δείπλν ην βξάδπ. 
 
Γηα όζνπο γνλείο ή θίινπο ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο αγώλεο ε ηηκή είλαη 32€ εκεξεζίσο ην άηνκν ζε 
δίθιηλα ή ηξίθιηλα δσκάηηα θαη 40€ ζε κνλόθιηλν. ηε ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη πιήξεο πξσηλόο θαη βξαδηλόο 

κπνπθέο. 
 
Οη ηηκέο απηέο  ηζρύνπλ κόλν γηα ηηο εκέξεο  ησλ αγώλσλ 26 έσο 29/12/2014. 
 
Κξαηήζεηο απεπζείαο MEDITERRANEAN Village : 

E-mail: village@mediterraneanhotels.gr 

Website: www.mediterraneanhotels.gr 

Tel: 23510 64600 Fax: 23510 64601 

 
Σα ζθάθε ζα θηινμελεζνύλ ζην Ναπηηθό Όκηιν Καηεξίλεο  
 
16. ΔΠΙΗΜΑΝΗ  
Η ζπκκεηνρή όζν ην δπλαηό πεξηζζνηέξσλ Οκίισλ θαη Αζιεηώλ ζηε δηνξγάλσζε βνεζάεη ηε ζύζθημε ησλ 
ζρέζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο. 
 
Με  ηζηηνπιντθνύο ραηξεηηζκνύο  
Γηα ηνλ  
Όκηιν Φίισλ Θαιάζζεο  
 
 
Αζαλάζηνο  Παηεηάξνο  
  Έθνξνο Ιζηηνπινΐαο 
   Αληηπξόεδξνο Δ.Ι.Ο.  

 


