
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
1ο ΚΥΠΕΛΛΟ «ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST, LASER 4.7, RADIAL 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

1.1  Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας, ο Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης, ο Ναυτικός Όμιλος 
Θεσσαλονίκης, ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης, ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς 
Θεσσαλονίκης και ο Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης διοργανώνουν, υπό την αιγίδα 
της ΕΙΟ, το 1ο Κύπελλο «Βορείου Ελλάδος 2014» για τις κατηγορίες Optimist, Laser 4.7 
και RADIAL. 

1.2  Η γραμματεία των αγώνων θα βρίσκεται στα κατά τόπους γραφεία των ομίλων  όπως 
ορίζεται από  την προκήρυξη του κάθε αγώνα. 

 
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 κατηγορίας Optimist, Laser 4.7 και RDL 
Optimist γενική αγοριών-κοριτσιών 
Optimist γενική αγοριών-κοριτσιών (11 ετών και μικρότεροι) 
Laser 4.7 αγοριών – κοριτσιών 
Laser Radial ανδρών – γυναικών 

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 τρεις (3) ημέρες 
πριν την έναρξη του κάθε αγώνα, ταχυδρομικώς ή με Fax ή email. 



5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 10€ ανά αγώνα. 
 
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

6.1 Το πρόγραμμα του κυπέλλου απαρτίζεται από του παρακάτω αγώνες. 

Α) Κύπελλο «Φίλιππος Κεφαλάς» 13-14/09/2014, Ναυτικός Όμιλος Καβάλας, σύνολο 

προγραμματισμένων ιστιοδρομιών έξι (6). 

Β) Κύπελλο «Όλυμπος 2014» 11-12/10/2014, Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης, σύνολο 

προγραμματισμένων ιστιοδρομιών έξι (6). 

Γ) Κύπελλο Φθινοπώρου «Εις μνήμη Ναυάρχου Βότση», 18-19/10/2014, Ναυτικός 

Όμιλος Θεσσαλονίκης, σύνολο προγραμματισμένων ιστιοδρομιών έξι (6).  

Δ) Κύπελλο Χριστουγέννων 27-29/12/2014, Όμιλος Φίλων Θαλάσσης, σύνολο 

προγραμματισμένων ιστιοδρομιών εννιά (9). 

Ε) Περιφερειακό Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος, Α’ φάση, η ημερομηνία θα 

ανακοινωθεί, Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, σύνολο 

προγραμματισμένων ιστιοδρομιών έξι (6) 

Δ) Περιφερειακό Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος, Β’ φάση, η ημερομηνία θα 

ανακοινωθεί, Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης, σύνολο προγραμματισμένων 

ιστιοδρομιών έξι (6). 

6.2 Έχουν προγραμματιστεί σε σύνολο τριάντα εννιά (39) ιστιοδρομίες για τις κατηγορίες 
Optimist και Laser 4.7 και 2 είκοσι επτά (27) ιστιοδρομίες για τα Laser Radial.  Δε θα 
διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερεις (4) ιστιοδρομίες την ημέρα. 

6.3 Η τετράδα των αγώνων που συμπληρώνουν τις δύο φάσεις του περιφερειακού 
πρωταθλήματος, στο κύπελλο Βορείου Ελλάδος, θα εναλλάσσονται κάθε χρόνο με 
άλλους διασυλλογικούς αγώνες όπως έχει συμφωνηθεί. 

 
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 του εκάστοτε αγώνα. 
 
 
 



9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του κόλπου της 
Καλαμίτσας Καβάλας,  στη θαλάσσια περιοχή, της Παραλίας Κατερίνης, του Θερμαϊκού 
κόλπου και στο κόλπο της Αλεξανδρούπολης  
 

10. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Οι διαδρομές θα είναι: 
Τραπέζιο  
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 Θα εξαιρεθεί το 40% του συνόλου των  ιστιοδρομιών που θα πραγματοποιηθούν και 

στους έξι (6) αγώνες, στρογγυλοποιημένες στο ακέραιο προς τα κάτω. 
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 των κατηγοριών Optimist και Laser 4.7 θα πραγματοποιηθεί 

στην Αλεξανδρούπολη μαζί με τις απονομές του Περιφερειακού Πρωταθλήματος και η 
απονομή των Laser Radial θα πραγματοποιηθεί μαζί με τις απονομές του Κυπέλλου 
Χριστουγέννων. 

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. 
 

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 τις γραμματείες των 
αγώνων, στα γραφεία των ομίλων. 
 

18. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΚΑΦΩΝ 

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

του κάθε αγώνα. 

 

Αντιπρόεδρος ΕΙΟ     Έφορος Βορείου Ελλάδος ΕΙΟ 

Πατητάρος Αθανάσιος     Κεραμιδάς Κωσταντίνος 

 


