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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
   Ο Ν.Ο.Β.Σ. διοργανώνει το διασυλλογικό αγώνα ιστιοπλοΐας 

 «ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 2014» 
για σκάφη κλάσης Optimist, Laser 4,7 - Radial  

στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου  2014 
 

     1.   ΚΑΝΟΝΕΣ 
1.1 Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες             

Αγώνων Ιστιοπλοΐας  
1.2 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 
ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.» 

 
    2.   ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

2.1 Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο., 
φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία των αγώνων.  

2.2 Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα 
χορηγηθεί από το διοργανωτή. 

  
   3.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

3.1 ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σκάφη με έγκυρο πιστοποιητικό 
καταμέτρησης και όλοι οι αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι δελτίου αθλητή 
ιστιοπλοΐας της Ε.Ι.Ο. με ετήσια ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να 
κατατεθούν στη γραμματεία του αγώνα με τις δηλώσεις συμμετοχής. 

3.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 19 
Σεπτεμβρίου  2014 και ώρα 21:00 στην γραμματεία του αγώνα ή να σταλούν με 
fax στο 2155000412 ή e-mail στο mail@nobs.gr,   

3.3 Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο υπό τη διακριτική 
ευχέρεια της Επιτροπής Αγώνα, εφόσον πειστεί ότι υπήρχε αντικειμενική 



 

 

δυσκολία έγκαιρης δήλωσης, και εφόσον δεν επηρεάζεται η ομαλή διοργάνωση 
του αγώνα. 

 
   4. Παράβολα  

∆εν υπάρχει παράβολο συμμετοχής στον αγώνα. 
 

 
  5.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Σάββατο 20  Σεπτεμβρίου  2014,  12:00 ιστιοδρομίες 
 Κυριακή  21  Σεπτεμβρίου  2014,  11:00 ιστιοδρομίες 

 
Έχουν προγραμματιστεί έξι ιστιοδρομίες.  Κάθε μέρα δεν θα δοθούν πάνω από τέσσερις 
εκκινήσεις. Την Κυριακή δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:30.  
 

  6.    ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 
6.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα 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.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων τη 20 Σεπτεμβρίου   
2013 και ώρα 08:30. 
 

 8.  ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον Όρμο Σαλαμίνας. 

 
 9.  ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

Λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις οδηγίες πλου. 
 

     10. ΣΥΣΤΗΜΑΠΟΙΝΩΝ 
10.1  Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS  2013-2016  .  

 
11.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

11.1  Πρέπει να ολοκληρωθούν δύο ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρος ο αγώνας. 
11.2  Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 ιστιοδρομίες, η βαθμολογία ενός σκάφους θα 

είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες.  Εάν ολοκληρωθούν 4 ή 
περισσότερες ιστιοδρομίες, η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των 
βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες, εξαιρούμενης της χειρότερης.  

 
12. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ 

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.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα συμμετέχοντα σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ΝΟΒΣ.  
 

 
 



 

 

14.ΕΠΑΘΛΑ 
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους πρώτους και μετάλλια στους δευτερους και τριτους 
νικητές των κατηγοριών: 

 Optimist (Αγοριών – Κοριτσιών) 
 Optimist (Παίδων – Κορασίδων) (γεννημένοι από το 2003 και μετά) 
 Laser 4,7 (Αγοριών – Κοριτσιών) 
 Laser Radial (Εφήβων-Ανδρών) 

Για το σχηματισμό κατηγορίας Laser 4.7 (Αγοριών-Κοριτσιών) –RADIAL   (Εφήβων-
Ανδρών) πρέπει να συμμετέχουν και να αγωνιστούν τουλάχιστον 4 σκάφη της αυτής 
κατηγορίας αλλιώς Θα ισχύσει  μια γενική κατηγορία 
Θα απονεμηθούν έπαθλα στους  νικητές κάθε κατηγορίας, δυο (2) ώρες μετά το τέλος 
της τελευταίας ιστιοδρομίας στις εγκαταστάσεις  του Ναυτικού Ομίλου Βουρκαρίου 
Σαλαμίνας   

 
15.ΕΥΘΥΝΗ 

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 ελάχιστη προβλεπόμενη από την 
νομοθεσία  κάλυψη (540.000€).   Για τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται ως ελάχιστη 
ασφαλιστική κάλυψη το ποσό των 540.000€ μη συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας 
ρύπανσης σύμφωνα με τους κανονισμούς της ISAF   ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς 
τρίτους. 

 
17.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία των 
αγώνων, στα γραφεία των Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων του ΝΟΒΣ στη Σαλαμίνα, 
τηλέφωνα: 2155000412, 6945100607, και & fax 2155000412, Web Site: www.nobs.gr  
Email: mail@nobs.gr,   

 
                                                                                                                       
                   
                                                                                                                     Αύγουστος  2014 
                                                                                                               Η Οργανωτική Επιτροπή 


