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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
«ΠΑΜΒΩΤΙΣ 2014» 

 
 

Ιωάννινα 25 Απριλίου 2014 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ιωαννίνων (Ι.Ο.Ι.), σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ηπείρου και 
υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και 
Άθλησης του ∆ήμου Ιωαννιτών (ΚΕΠΠΝΑ∆Ι) και της ΕΙΟ, προκηρύσσει ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΑΓΩΝΑ με την ονομασία «Παμβώτις 2014» για σκάφη τύπου «OPTIMIST» και «LASER 
4.7» για τις 3-4 ΜΑΪΟΥ 2014. 

2. ΚΑΝΟΝΕΣ 
2.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες 

Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2013-2016, τους κανονισμούς των κλάσεων, των σχετικών 
εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο., την παρούσα προκήρυξη και τις οδηγίες πλου. 

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 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ Προκήρυξης και Οδηγιών Πλου, υπερισχύουν οι 
οδηγίες πλου. 

3. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 
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 της ISAF. 

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
4.1 ∆ικαίωμα συμμετοχής στην κλάση Optimist έχουν αθλητές και αθλήτριες με δελτίο της 

ΕΙΟ, γεννημένοι το 1999 ή αργότερα. 
4.2 ∆ικαίωμα συμμετοχής στην κλάση Laser 4.7 έχουν αθλητές και αθλήτριες με δελτίο της 

ΕΙΟ, γεννημένοι το 1997 ή αργότερα. 
4.3 Τα δελτία θα πρέπει να φέρουν έγκυρη ιατρική γνωμάτευση. 

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στον υπεύθυνο της γραμματείας 

των αγώνων με e-mail ή με fax μέχρι την Πέμπτη 1/5/2014 ώρα 22:00. 
5.2 Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχτεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά 

την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής και μέχρι το Σάββατο 3/5/2014 ώρα 12:30. 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
6.1 Παρασκευή 2/5/2014 ώρα 17:00 - 20:00: Αφίξεις -  δηλώσεις συμμετοχών  
6.2 Σάββατο 3/5/2014 ώρα 9:00 - 12:30: Αφίξεις - δηλώσεις συμμετοχών. 
6.3 Σάββατο 3/5/2014 ώρα 12:30: Συγκέντρωση κυβερνητών – προπονητών/συνοδών. 
6.4 Σάββατο 3/5/2014 ώρα 14:00: Εκκίνηση πρώτης ιστιοδρομίας. 
6.5 Κυριακή 4/5/2014 ώρα 11:00: Εκκίνηση πρώτης ιστιοδρομίας. 
6.6 Την Κυριακή 4/5/2014 δε θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 17:00. 
6.7 ∆ε θα διεξαχθούν περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες την ημέρα. 
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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 Λίμνη ένας 
καταμετρητής της επιτροπής αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο 
χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο. 

8. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη Γραμματεία αγώνων με την εγγραφή των αθλητών. 

9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη Λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων. 

10. Η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
11.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS. 
11.2 Οι ποινή για παραβάσεις των άρθρων 5.2 και 11 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 τουλάχιστον 1 ιστιοδρομία ώστε ο αγώνας να είναι έγκυρος. 
12.2 Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 (τέσσερις) ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός 

σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. 
12.3 Εάν ολοκληρωθούν 4 (τέσσερις) ή περισσότερες ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός 

σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της 
χειρότερης. 

12.4 Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2013-2016. 

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 3 πρώτους αθλητές των κατηγοριών 11χρονα Αγόρια 

- 11χρονα Κορίτσια (γεννημένοι το 2003 ή αργότερα), Παίδων - Κορασίδων και στον 
μικρότερο αθλητή της κλάσης Optimist, καθώς και στους 3 πρώτους αθλητές της 
κλάσης Laser 4.7, εφόσον έχουν τερματίσει σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία. Τα 
αποτελέσματα των κατηγοριών στα Optimist θα εξάγονται από τη γενική κατάταξη. 

14.2 Η απονομή θα γίνει αμέσως μετά το πέρας των ιστιοδρομιών της δεύτερης μέρας στις 
εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Ιωαννίνων. 

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 Λίμνη 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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16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
16.1 Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την 

προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς 
τρίτους, την οποία θα καταθέσουν στη Γραμματεία των αγώνων. 

16.2 Οι ομάδες θα πρέπει να συνοδεύονται από προπονητή με φουσκωτό. 

17. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
Οι αγωνιζόμενοι και οι ιδιοκτήτες παραχωρούν στον Ι.Ο.Ι. την άδεια και τα δικαιώματα λήψης 
φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού που απεικονίζει πρόσωπα και σκάφη κατά τη 
διάρκεια της διοργάνωσης και την αναπαραγωγή του ή αναμετάδοσή του σε οποιοδήποτε 
μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της τηλεοπτικής διαφήμισης, για τις ανάγκες της παρούσας 
ή μελλοντικής διοργάνωσης και τη χρήση σε δελτία τύπου. 

18. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΚΑΦΩΝ 
18.1 Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο. Ιωαννίνων. Οι 

εγκαταστάσεις θα είναι ανοιχτές από την Παρασκευή 2/5/2014 ώρα 17:00. 
18.2 Τροφοδοσία σε φαγητό και νερό (Lunch Box) θα δίδονται σε αθλητές και προπονητές 

πριν την έναρξη των ιστιοδρομιών κάθε ημέρας. 

19. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Υπεύθυνος:  Βασίλης Μελισσάς, Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου, 
  e-mail: melissas@chem.auth.gr, τηλ. 2651 008 471 και 6974 810 004. 
  Fax: 2651 008 682. 
 
 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


