
	  	  

	  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
«ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 2014» 

22-23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 
 

Ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πειραιώς, διοργανώνει Ιστιοπλοϊκούς αγώνες µε την επωνυµία «Κύπελλο 
Ολυµπιονικών 2014» που περιλαµβάνονται στο επίσηµο αγωνιστικό πρόγραµµα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Οµοσπονδίας. 
 
1. ΚΑΝΟΝΕΣ 
1.1 Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισµοί: 

α. Κανονισµοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας (ISAF RRS) 2013 - 2016 
β. Οι κανονισµοί των κλάσεων (µε τις τροποποιήσεις αυτής της προκήρυξης και των Οδηγιών Πλου). 
γ. Η παρούσα Προκήρυξη. 
δ. Οι Οδηγίες Πλου. 

1.2 Οι κατηγορίες συγκροτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αγωνιστικό πρόγραµµα 2014 της ΕΙΟ για 
τις Ολυµπιακές κατηγορίες.  

 
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Τα σκάφη µπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήµιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την 
οργανώτρια αρχή. 

 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
3.1 Δικαίωµα συµµετοχής έχουν τα σκάφη Finn, 470, 420, Laser STD, Laser RDL, Laser 4,7, Dragon & 

Lightning. 
3.2 Τα σκάφη πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή στη γραµµατεία των αγώνων ηλεκτρονικά στο ιστότοπο 

www.iop.gr, ή στο ειδικό έντυπο Δήλωσης Συµµετοχής που διατίθεται από τη γραµµατεία του ΙΟΠ έως 
την Πέµπτη  20 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00. 

 
4. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

Δεν ορίζεται παράβολο συµµετοχής.  
 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
5.1 Εγγραφές: Παρασκευή 21/02 ώρα 11:00 – 16:00 

Σάββατο 22/02 ώρα 10:00 – 11:00    
Αγώνες:  Σάββατο 22/02 εκκίνηση 12:00 
   Κυριακή 23/02 εκκίνηση 11:00 

5.2 Θα διεξαχθούν έως 6 ιστιοδροµίες.  Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδροµίες την ηµέρα. 
5.3 Η προγραµµατισµένη ώρα για το προειδοποιητικό σήµα για την πρώτη ιστιοδροµία την 22/02 είναι η 

11:55 και την 23/02 είναι 10:55 
5.4 Την τελευταία ηµέρα των αγώνων δεν θα διεξαχθεί ιστιοδροµία µετά την 15:00. 
 
6. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 
6.1 Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό καταµέτρησης. 
6.2 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. 

 
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στην γραµµατεία του ΙΟΠ κατά την διάρκεια των εγγραφών. 
 
 



	  	  

	  

8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 
Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στον Φαληρικό Όρµο 

 
9. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Λεπτοµέρειες θα περιλαµβάνονται στις οδηγίες πλου. 
 
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
10.1 Θα ισχύσει το Παράρτηµα P των RRS 
10.2 Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων 6.2 και 12 της προκήρυξης και των κανονισµών των κλάσεων 

µπορεί να είναι µικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων. 
 
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
11.1 Πρέπει να ολοκληρωθούν 2 ιστιοδροµίες ώστε η ο αγώνας να είναι έγκυρος. 
11.2 α. Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 ιστιοδροµίες η βαθµολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των 

βαθµών σε όλες τις ιστιοδροµίες. 
β. Εάν ολοκληρωθούν περισσότερες από 4 ιστιοδροµίες η βαθµολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο 
των βαθµών του σε όλες τις ιστιοδροµίες εξαιρουµένης της χειρότερης. 

 
12. 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.  

 
13. ΕΠΑΘΛΑ 

FINN Γενική Κατάταξη 
470 Ανδρών – Γυναικών  
420 Ανδρών – Γυναικών 
LASER Std Ανδρών 
LASER Rdl Εφήβων – Γυναικών 
LASER 4,7 Αγόρια – Κορίτσια (γεν. από 1997 και µετά) 
DRAGON Γενική Κατάταξη 
LIGHTNING Γενική Κατάταξη 
 
Όπου δεν συµπληρώνεται κατηγορία θα ισχύσει η γενική κατάταξη. Η βαθµολογία των κατηγοριών θα 
εξαχθεί από την γενική κατάταξη. 

 
14. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όλοι οι συµµετέχοντες  αγωνίζονται σύµφωνα µε το θεµελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Ο διοργανωτής 
Όµιλος 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. 

 
15. 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. 

 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία των αγώνων:   
τηλ: 210 4177636, 210 4225076, Φαξ : 210 4110287 
Ε-mail: info@iop.gr 


