
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

10ο ΚΥΠΕΛΛΟ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 2014» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST, LASER RDL, LASER 4.7 

και 7ο Κύπελλο «Ανάπτυξης OPTIMIST- Καβάλα 2014,» 

12-14 Σεπτεμβρίου 2014 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

1.1  Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας διοργανώνει υπό την αιγίδα της ΕΙΟ στις 12-14 
Σεπτεμβρίου 2014  το 10ο Κύπελλο «Φίλιππος Κεφαλάς 2014» για τις κατηγορίες 
Optimist, Laser 4.7, Laser RDL και το 7ο Κύπελλο «Ανάπτυξης Optimist - Καβάλα 2014». 

1.2  Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του Ν.Ο.Καβάλας, στις εγκαταστάσεις ΝΟΚ 
στην Καλαμίτσα τηλ. & Φαξ 2510-222897, www.nokavalas.gr, e-mail: info@nokavalas.gr. 

 
2. ΚΑΝΟΝΕΣ 

2.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων  
Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2013-2016, στη προκήρυξη του αγώνα, στις οδηγίες πλου, 
στους  κανόνες των κλάσεων 

2.2  Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να 
ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η 
ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του 

2.3 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (Κανόνας 
86 RRS) 

 
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

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

3.2 Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C, ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF. 
3.3 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.  
3.4 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων. 
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σκάφη: 
Για το Κύπελλο “Φίλιππος Κεφαλάς 2014” 

Optimist Αγοριών (πάνω από 11 ετών). 

Optimist Αγοριών (11 ετών και κάτω). 
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Optimist Κοριτσιών (πάνω από 11 ετών). 

Optimist Κοριτσιών (11 ετών και κάτω). 

Laser 4,7 αγοριών – Κοριτσιών (από 1/1/1997 και μετά) 

Laser RDL ανδρών - γυναικών 

Για το Κύπελλο “Ανάπτυξης Optimist – Καβάλα 2014” 

Optimist Αγόρια & Κορίτσια με έτος γέννησης το 2004 

Optimist Αγόρια & Κορίτσια με έτος γέννησης το 2005 

Optimist Αγόρια & Κορίτσια με έτος γέννησης το 2006 και μικρότεροι. 

4.2 Η επιτροπή αγώνα έχει το δικαίωμα μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής να 
συγχωνεύσει κλάσεις. 

4.3 Τα σκάφη πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία των αγώνων πριν από  την 
Τετάρτη 10/9/2014, ταχυδρομικώς ή με Fax (2510-222897) ή email info@nokavalas.gr  

4.4 Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές. 
 

5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 10€. 
 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

6.1 Εγγραφές 12/09 ώρα 17:00 – 20:00. 

Εγγραφές 13/09 ώρα 09:00 – 11:00 

Καταμέτρηση και έλεγχος σκαφών 13/09 ώρα 09:00 – 11:00. 

Συγκέντρωση Κυβερνητών ώρα 11:00. 

Αγώνες  
13/09          12:00        Ιστιοδρομίες «Ανάπτυξης Optimist» 

13/09    13:00        Ιστιοδρομίες «Φίλιππος Κεφαλάς» 

14/09          11:00        Ιστιοδρομίες «Ανάπτυξη Optimist» 

14/09    12:00        Ιστιοδρομίες «Φίλιππος Κεφαλάς» 

Την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 17:00 ώρα.  

6.2 Θα διεξαχθούν έξι (6) ιστιοδρομίες.  Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερεις (4) 
ιστιοδρομίες την ημέρα. 

6.3 Η προγραμματισμένη ώρα για το προειδοποιητικό σήμα για την πρώτη ιστιοδρομία κάθε 
ημέρα είναι όπως παραπάνω. 
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7. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

7.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. 
7.2 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. 

 

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων κατά των δηλώσεων 
συμμετοχής. 

 

9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του κόλπου της 
Καλαμίτσας Καβάλας 
 

10. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Οι διαδρομές θα είναι: 
Τραπέζιο για το “10ο Κύπελλο Φίλιππος Κεφαλάς 2014”.   
Τρίγωνο για το “7ο Κύπελλο Ανάπτυξης - Καβάλα 2014”. 
Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 

 

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

11.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS της ISAF 2013-2016.   
11.2 Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων 7.2 και 13 της προκήρυξης και των κανονισμών των 

κλάσεων μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής 
ενστάσεων. 

 
12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

12.1 Πρέπει να ολοκληρωθεί μια (1) ιστιοδρομία ώστε ο αγώνας να είναι έγκυρος. 
12.2 (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από τέσσερεις (4) ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός 

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

12.3 Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα (A2 των RRS). 
12.4 Σε περίπτωση που, ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος A8.1 παραμένει 

ισοβαθμία, αυτή λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στην πρώτη 
ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί (διαφοροποίηση παραρτήματος Α8.2). 

 

13. 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.  

 

14. ΕΠΑΘΛΑ 

14.1 Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.  
14.2  Η απονομή των επάθλων θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση.  
14.3  Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων των κατηγοριών θα βγαίνει από τη γενική βαθμολογία.  
14.4  Για να γίνει κατηγορία πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τρία (3) σκάφη. 
14.5  Για την Κατηγορία Laser 4.7 έχει αθλοθετηθεί από το 2008 το “Τριετές Επαμειβόμενο 

Κύπελλο Κώστα Πολυχρονίδη”. 
14.6 Θα απονεμηθεί έπαθλο  στον  μικρότερο  αθλητή  που  θα τερματίσει  τουλάχιστον σε  

μια  ιστιοδρομία  του  Αγώνα  “Φίλιππος  Κεφαλάς  2014”. 
 

15. 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. 

 

16. 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. 
 

17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία των 
αγώνων, στα γραφεία του Ν.Ο.Καβάλας, ή στις εγκαταστάσεις ΝΟΚ στην Καλαμίτσα τηλ. 
& Φαξ 2510-222897, www.nokavalas.gr, e-mail: info@nokavalas.gr . 
 

18. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΚΑΦΩΝ 

18.1 Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή ομίλου, 

στο λιμενίσκο της Καλαμίτσας 

18.2 Ο διοργανωτής όμιλος παρέχει την δυνατότητα ενοικίασης σκαφών optimist ή Laser μετά 

από τηλεφωνική επικοινωνία με το ΝΟΚ. Τιμή για Optimist 30 €, Laser 50 €. 

18.3 Στο παράρτημα κατάλογος ξενοδοχείων για την φιλοξενία των αθλητών και συνοδών. 
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Παράρτημα 

Τα ξενοδοχεία Galaxy, Lucy, Egnatia και Tosca έχουν στείλει τις παρακάτω προσφορές. 

Galaxy Airotel, 27, El. Venizelou str., Kavala, TEL: +302510224812 FAX: +302510226754MOB:6944914509 www.airotel.gr    

gh-reservations@airotel.gr    facebook.com/airotelhotels 

*BB = Πρωινό *ΗΒ= Ημιδιατροφή *FB = Πλήρης Διατροφή 

              Τα αθλητικά μας μενού έχει επιμεληθεί ο σεφ μας με την ομάδα του και αποτελούνται από 4 πιάτα 

με μεγάλη ποικιλία επιλογών μεταξύ ζυμαρικών ή ρυζιού με σάλτσα επιλογής για 1ο πιάτο, ατομική σαλάτα 

εποχής, κυρίως πιάτου με επιλογή ανάμεσα σε φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα ή βακαλάου ή χοιρινής 

μπριζόλας ή μοσχαρίσιου μπιφτεκιού γαρνιρισμένα με πατάτες τηγανιτές ή πουρέ ή λαχανικά ή ρύζι ή 

ζυμαρικά και τέλος μεταξύ φρούτου ή γλυκού για επιδόρπιο. 

Οι πλούσιοι μπουφέδες των πρωινών στα ξενοδοχεία μας καλύπτουν όλες τις διατροφικές ανάγκες 

ενός σύγχρονου επαγγελματία αθλητή με προτάσεις από ζεστά και κρύα εδέσματα, αρμονικά επιλεγμένες 

γλυκές και αλμυρές προτάσεις καθώς και παραδοσιακές Ελληνικές επιλογές. 

Lucy Hotel Kalamitsa Bay – Kavala - P.O Box 1495, 65404, Tel (+30) 2510 600060 / Fax (+30) 2510 600080 

Web / www.lucyhotel.gr - Email / info@lucyhotel.gr, sales@lucyhotel.gr  

Διαμονή  
Περίοδος Διαμονής :    12-14 Σεπτεμβρίου 2014 
Νύχτες:          1 ή 2 Νύχτες  
 

ΔΙΑΜΟΝΉ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΜΕ  
ΠΡΩΙΝΟ 

Μονόκλινο 
Δωμάτιο 

70,00 € 

Δίκλινο Δωμάτιο  85,00 € 

Δίκλινο + 1 sofa 
bed 

100,00 € 

Δίκλινο + 2 sofa 
Bed 

120.00 € 

 

12-14/9 2014 
 

Μονόκλινο δωμάτιο 

 

Δίκλινο Δωμάτιο 

 

Τρίκλινο δωμάτιο 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ DU BB HB FB DU BB HB FB DU BB HB FB 

Galaxy  ΚΑΒΑΛΑ  Hotel 30€ 44€ 52€ 60€ 40€ 47€ 63€ 79€ 52€ 56€ 80€ 104€ 

tel:%2B302510224812
tel:%2B302510226754
tel:6944914509
http://www.airotel.gr/
mailto:gh-reservations@airotel.gr
mailto:gh-reservations@airotel.gr
http://facebook.com/airotelhotels
http://www.lucyhotel.gr/
mailto:info@lucyhotel.gr
mailto:sales@lucyhotel.gr


 Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση και περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους 
φόρους. 

 Η παραπάνω προσφορά τιμών ισχύει μόνο για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. σε περίπτωση αλλαγής 
ημερομηνίας, οι τιμές θα διαμορφωθούν βάσει διαθεσιμότητας και περιόδου.   

 Check in Time: 14:00 pm – Check out Time: 12:00 am. 
 
Διαδικασία Κράτησης  
 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβούν σε κράτηση  
      Με e-mail στο info@lucyhotel.gr  
      Τηλεφωνικός στο 2510 600060  
      Με φαξ στο 2510 600080 

Πολιτική πληρωμών 

 Η εξόφληση των δωματίων θα γίνει κατά την άφιξη των πελατών στην υποδοχή του ξενοδοχείου.  
 

Egnatia Hotel 139, 7th Merarchias str., Kavala, Hellas, Postal Code: 65403,  Phone: +30 2510 600250,  Fax: +30 2510 245396 

web: www.egnatiahotel.gr   e-mail: info@egnatiahotel.gr 
 

Η προσφορά μας με πρωινό και σε ενιαία τιμή ανά τύπο δωματίου για τους συγκεκριμένους 
αγώνες  έχει ως ακολούθως:  
Single 41,00 €, Double or Twin 26,00 € per person, Double or Twin with extra bed 23,00 € per 
person. 

  * δυστυχώς δεν υπάρχει διαθεσιμότητα τετράκλινων δωματίων στο ξενοδοχείο μας  

 Στις τιμές περιλαμβάνεται και η μεταφορά των αποσκευών από και προς τα δωμάτια.  

 Οι τιμές είναι ανά άτομο / ανά ημέρα.  
 Παροχές δωματίων:  
Όλα τα δωμάτια προσφέρουν τον πλέον άριστο και κομψό εξοπλισμό: mini bar, προσωπικό χρηματοκιβώτιο 
ασφαλείας (safety box), LCD TV, Pay TV, video on demand,  δορυφορική τηλεόραση, CD mp3 player, αυτόνομο 
ρυθμιζόμενο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, αυτόνομο ρυθμιζόμενο σύστημα ψύξης, ζυγαριά μπάνιου, 
καμπίνα υδρομασάζ στα δωμάτια με ντους, στεγνωτήρα μαλλιών, είδη προσωπικής περιποίησης και υγιεινής, 
κρεβάτια με ανάλαφρα παπλώματα και δυνατότητα επιλογής από 6 διαφορετικούς τύπους μαξιλαριών. 
Πρόσθετες υπηρεσίες:   

 Καθαριότητα δωματίων δύο φορές την ημέρα. 

 Ασύρματη ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) χωρίς χρέωση. 

 Υπηρεσία room service. 

 Επιλογή δωματίων μη καπνιστών - καπνιστών. 

  Απεριόριστη χρήση του γυμναστηρίου που βρίσκεται στον χώρο του Spa χωρίς χρέωση. 

 Έκπτωση 50% στην ημερήσια συνδρομή του Essential Spa. 
Γενικοί Όροι Προσφοράς: 

 Οι τιμές  ΒΒ περιλαμβάνουν  διανυκτέρευση, πρωινό από Αμερικάνικου τύπου μπουφέ, και όλους τους 
νόμιμους φόρους. 

 Οι τιμές  HΒ περιλαμβάνουν  διανυκτέρευση, πρωινό από Αμερικάνικου τύπου μπουφέ, ένα γεύμα ή δείπνο 
σε set menu και όλους τους νόμιμους φόρους. 

 Η χρέωση γίνεται ανά άτομο ανά ημέρα  

 Η προσφορά ισχύει για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες κατόπιν αιτήματος διαθεσιμότητας. 

 Δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές ή προωθητικές ενέργειες. 
Πολιτική Ακύρωσης Ξενοδοχείου: 

 Σε περίπτωση ακύρωσης 7 ημέρες νωρίτερα της άφιξης δεν υπάρχει χρέωση. 
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 Σε περίπτωση ακύρωσης 1 ημέρα πριν την άφιξη υπάρχει χρέωση 30% της    
   συνολικής χρέωσης 

 Σε περίπτωση ακύρωσης την ημέρα της άφιξης υπάρχει χρέωση 50% της    
   συνολικής χρέωσης. 

 Σε περίπτωση non show απαιτείται το σύνολο της χρέωσης. 
Τρόπος πληρωμής: 

 Προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού πριν την άφιξη. 

 Εξόφληση του υπολοίπου την ημέρα της άφιξης του group. 

 

Tosca Beach. www.tosca.gr  Kavala, Palio, tel 2510 244765-8 

Δίκλινο για χρήση μονόκλινου     50,00 ευρώ 
Δίκλινο                          65,00 ευρώ 
Δίκλινο με Εξτρά κρεβάτι         81,00 ευρώ 
 

http://www.tosca.gr/

