
  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΓΩΝΑ optimist 

“ΚΤΠΔΛΛΟ ΒΡΑΪΛΑ 2014” 
 

1  ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΡΥΗ 

Ο Ιζηηνπιντθόο Όκηινο Πεηξαηώο, πξνθεξύζζεη δηαζπιινγηθό αγώλα “Κύπειιν 

ΒΡΑΪΛΑ 2014”, γηα ζθάθε Optimist ζηηο 11 θαη 12 Ιαλνπαξίνπ 2014. 
 

2  ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Θα ηζρύζνπλ νη παξαθάησ θαλνληζκνί: 
a) Καλνληζκνί Αγώλσλ Ιζηηνπινΐαο (ISAF RRS) 2013 – 2016. 

b) Οη θαλνληζκνί ηεο IODA (κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο ηεο Πξνθήξπμεο θαη 

ησλ Οδεγηώλ Πινπ). 
c) Η παξνύζα Πξνθήξπμε. 

d) Οη Οδεγίεο Πινπ. 

 

3  ΥΟΡΗΓΟΙ 
Οη ρνξεγνί ηνπ αγώλα ζα αλαθνηλσζνύλ ζε επόκελε αλαθνίλσζε. 

 

4  ΓΙΑΦΗΜΗΗ 
4.1  Θα ηζρύζεη ν Κώδηθαο Γηαθήκηζεο ηεο ISAF (Advertising Code). 

Οπνηαδήπνηε δηαθήκηζε επί ζθάθνπο θαη αγσληδνκέλσλ πξέπεη λα 

ζπκκνξθώλεηαη κε όζα νξίδεη ν παξαπάλσ θαλνληζκόο θαη νη πξνζζήθεο ηεο 
Δζληθήο Αξρήο ηνπ ζθάθνπο. 

4.2  θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 

αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηα ηεο Δζληθήο Αξρήο ηνπο κε ηελ Γήισζε 

πκκεηνρήο. 
 

5  ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αζιεηέο κε δειηίν ηεο ΔΙΟ, κε εκεξνκελία 
γέλλεζεο από ην 1999 θαη κεηά. 

 

6  ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

6.1  Η δήισζε ζπκκεηνρήο κπνξεί λα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά κέ ηε ρξήζε 

ηεο Γήισζεο πκκεηνρήο πνπ ζα βξείηε θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΙΟΠ 

(www.iop.gr), κέρξη ηηο 18:00 ηελ Πέκπηε 9 Ιαλνπαξίνπ 2014. 

6.2  Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δερζεί δειώζεηο 
ζπκκεηνρήο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο. 

 

7  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΓΙΑΓΡΟΜΔ 

9 Ιαλνπαξίνπ 2014 18:00 Λήμε νξίνπ ζπκκεηνρώλ 
11 Ιαλνπαξίνπ 2014 09:00 – 10:30 Δγγξαθή 

10:30 πγθέληξσζε Πξνπνλεηώλ 

12:00 Ιζηηνδξνκίεο 
12 Ιαλνπαξίνπ 2014 11:00 Ιζηηνδξνκίεο 

Έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 6 ηζηηνδξνκίεο. 

Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξεο από 4 ηζηηνδξνκίεο αλά εκέξα. 
 

http://www.iop.gr/


  

 

8  ΔΛΔΓΥΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΔΩΝ 

Σα ζθάθε ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ γηα ειέγρνπο πξηλ θαη 

κεηά από θάζε ηζηηνδξνκία. 
 

9  ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ 

Οη Οδεγίεο Πινπ ζα είλαη δηαζέζηκεο από ηελ Γξακκαηεία ηνπ ΙΟΠ κε ηελ 

εγγξαθή ησλ αζιεηώλ. 
 

10  ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζην Φαιεξηθό Όξκν. 
 

11  ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ δηαδξνκή ζα αλαθνηλσζνύλ κε ηηο Οδεγίεο Πινπ. 

 
12  ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

12.1 Ο αγώλαο ζεσξείηαη έγθπξνο αλ πξαγκαηνπνηεζνύλ 1 ηζηηνδξνκίεο. 

12.2 Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα βαζκνινγίαο Low Point ησλ RRS Appendix A. Η 
επίιπζε ηζνβαζκηώλ ζα αλαθνηλσζεί ζηηο Οδεγίεο Πινπ. 

12.3 Δάλ πξαγκαηνπνηεζνύλ 3 ηζηηνδξνκίεο, ε βαζκνινγία θάζε ζθάθνπο ζα 

είλαη ην άζξνηζκα όισλ ησλ ηζηηνδξνκηώλ. Δάλ πξαγκαηνπνηεζνύλ 
πεξηζζόηεξεο από 3 ηζηηνδξνκίεο, ε βαζκνινγία θάζε ζθάθνπο ζα είλαη ην 

άζξνηζκα όισλ ησλ ηζηηνδξνκηώλ, εμαηξνπκέλεο ηεο ρεηξόηεξεο. 

 

13  ΤΝΟΓΑ ΚΑΦΗ 
Σα ζπλνδά ζθάθε πξέπεη λα δεισζνύλ ζηελ γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. Οη 

ρεηξηζηέο πξέπεη λα είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, λα θνξνύλ ην 

βξαρηόιη αζθαιείαο (quick stop) πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθόπηε ηεο κεραλήο 
θαζώο θαη λα είλαη θάηνρνη δηπιώκαηνο ηαρύπιννπ. 

 

14  ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΥΡΗΗ 
Οη αγσληδόκελνη θαη νη ηδηνθηήηεο παξαρσξνύλ ζην ΙΟΠ ηελ άδεηα θαη ηα 

δηθαηώκαηα ιήςεο θσηνγξαθηθνύ θαη νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ πνπ 

απεηθνλίδεη πξόζσπα θαη ζθάθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ ή κεηάδνζή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε κέζν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο, γηα ηηο επηθνηλσληαθέο 

αλάγθεο ηεο δηνξγάλσζεο θαη ηελ ρξήζε ζε δειηία ηύπνπ. 

 
15  ΔΠΑΘΛΑ 

Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο, ηελ 

Κπξηαθή 12 Ιαλνπαξίνπ 2014, ζηηο 18:00, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΙΟΠ. 
Οη θαηεγνξίεο επάζισλ είλαη: 

Παίδεο (εκεξνκελία γέλλεζεο από ην 2003 θαη κεηά) 

Κνξαζίδεο (εκεξνκελία γέλλεζεο από ην 2003 θαη κεηά) 

Αγόξηα 
Κνξίηζηα 

 

16  ΔΤΘΤΝΗ 
16.1  Οη αζιεηέο αγσλίδνληαη κε δηθή ηνπο επζύλε. Σόζν ν δηνξγαλσηήο 

όκηινο, όζν θαη νη επηηξνπέο ηνπ αγώλα δελ θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε 

γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζηνπο αγσληδόκελνπο ή ηα ζθάθε ηνπο πξηλ, κεηά ή θαη 



  

 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα. 

16.2 Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ησλ αγσληδνκέλσλ ζην ζεκειηώδε θαλόλα 4 ησλ 

RRS “Απόθαζε γηα πκκεηνρή ζε Αγώλα”. Δίλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ 
θπβεξλήηε ή ηνπ εληεηαικέλνπ εθπξνζώπνπ θάζε ζθάθνπο ε απόθαζε λα 

ζπκκεηέρεη ζε αγώλα θαη λα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη. 

 

17  ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΦΩΝ 
Κάζε ζθάθνο νθείιεη λα δηαζέηεη ηελ από ην λόκν απαξαίηεηε αζθαιηζηηθή 

θάιπςε έλαληη ηξίησλ. Δίλαη επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε ην ζθάθνο λα έρεη 

ηθαλνπνηεηηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα βιάβεο θαη αζηηθή επζύλε (πξόζσπα 
θαη πεξηνπζία) 

 

18  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Η Γξακκαηεία ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ε Γξακκαηεία ηνπ Ιζηηνπιντθνύ Οκίινπ 
Πεηξαηώο. 

Τπεύζπλε Γξακκαηείαο:  Πόπε Μαλνπζηάδνπ 

Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο:  210-4177636, 210-4225076 
Φαμ :     210-4110287 

 

 
 

 

Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 


