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«ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ  2015» 

ηην μνήμη ηοσ ΑΝΣΩΝΗ ΗΠΔΙΡΩΣΗ  

05-06 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2015 

LASER 4.7 – LASER RDL – 420 – 470   

&  Optimist 11τρονών   

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
1. ΟΡΓΑΝΩΗ 

Ο Ιζηηνπιντθόο Όκηινο Θεζζαινλίθεο  δηνξγαλώλεη ππό ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο 

Ιζηηνπιντθήο Οκνζπνλδίαο, ηνπο Ιζηηνπιντθνύο αγώλεο κε ηελ επσλπκία 

«ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 2015».  

2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

2.1    Οη θαλνληζκνί αγώλσλ Ιζηηνπινΐαο (RRS) ηεο ISAF 2013-2016. 

2.2    Οη θαλνληζκνί ησλ θιάζεσλ. 

2.3    Οη ζρεηηθνί εγθύθιηνη ηεο Δ.Ι.Ο. 

2.4    Η παξνύζα Πξνθήξπμε. 

2.5    Οη νδεγίεο Πινπ. 

2.6    Οη νδεγίεο Πινπ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θαλόλεο, όπνπ απηό επηηξέπεηαη  

3. ΓΙΑΦΗΜΙΗ 

Σα ζθάθε κπνξεί λα ππνρξεσζνύλ λα θέξνπλ δηαθήκηζε πνπ ζα επηιεγεί από ηελ 

νξγαλώηξηα αξρή.  

4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

4.1  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη κάηοτοι αθληηικού δεληίοσ ηης Δ.Ι.Ο. με 

εηήζια ιαηρική γνωμάηεσζη. Σα δειηία πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηε Γξακκαηεία 

Αγώλσλ θαηά ηελ εκέξα εγγξαθήο. 

4.2 ην Optimist 11ρξνλώλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αζιεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ 

γελλεζεί από ην 2004 θαη κεηά, θάηνρνη δειηίνπ ηεο Δ.Ι.Ο. κε εηήζηα ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε.  

4.3 Οη όκηινη πξέπεη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ι.Ο.Θ. κέρξη ηελ 

Πέκπηε 03 επηεκβξίνπ 2015 κε fax 2310.858279, ηαρπδξνκηθώο ή κε e-mail ζην 

ioth@otenet.gr. 

5. ΔΓΓΡΑΦΔ 

5.1     Κάζε πιήξσκα πξέπεη  λα θαηαζέζεη ζηε Γξακκαηεία Αγώλσλ πηζηνπνηεηηθό 

αζθάιηζεο πξνο ηξίηνπο ύςνπο 540.000€, ηνπ ζθάθνπο ηνπ, ην αξγόηεξν κέρξη ην 

άββαην 05 επηεκβξίνπ 2015 θαη ώξα 11.00π.κ. 

5.2    Οδεγίεο Πινπ ζα δηαηεζνύλ κε ηελ εγγξαθή ζηελ Γξακκαηεία αγώλσλ.     
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6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

6.1 

άββαην 05 επηεκβξίνπ 

Δγγξαθέο 

Ιζηηνδξνκίεο Optimist 

Ιζηηνδξνκίεο Τπόινηπσλ  

Καηεγνξηώλ 

10.00 - 11.00 

Δθθίλεζε 12.00 

 

Δθθίλεζε 13.00 

Κπξηαθή 06 επηεκβξίνπ 

Ιζηηνδξνκίεο Optimist 

Ιζηηνδξνκίεο Τπόινηπσλ  

Καηεγνξηώλ  

Απνλνκή επάζισλ 

Δθθίλεζε 12.00 

 

Δθθίλεζε 13.00 

19.00 

6.2 Γηα θάζε θαηεγνξία ζα δηεμαρζνύλ έμη (6) ηζηηνδξνκίεο. 

6.3 Γηα ην Optimist 11ρξνλώλ ζα δηεμαρζνύλ δύν (2) ηζηηνδξνκίεο 

6.4 Ο αγώλαο ζα είλαη έγθπξνο εθόζνλ δηεμαρζεί θαη κία (1) ηζηηνδξνκία. 

6.5 Γελ ζα δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξηο (4) ηζηηνδξνκίεο ηελ εκέξα.  

6.6 Οη ηζηηνδξνκίεο ζα αξηζκνύληαη κε ηελ ζεηξά πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο. 

6.7 Σελ ηειεπηαία κέξα δελ ζα δνζεί εθθίλεζε κεηά ηηο 17:00.  

7. ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 

Οη αγώλεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην ζαιάζζην ρώξν ηνπ θόιπνπ Θεζζαινλίθεο. 

8. ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

Η δηαδξνκή ζα επηδεηθλύεηαη ζηηο νδεγίεο πινπ. 

9. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

9.1    Θα ηζρύεη ην παξάξηεκα P ησλ RRS 

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

10.1      Θα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο παξαξηήκαηνο Α RRS. 

10.2   Δθόζνλ δηεμαρζνύλ ηέζζεξηο (4) θαη πάλσ, ηζηηνδξνκίεο, ζα εμαηξεζεί ε 

ρεηξόηεξε. 

10.3   ε πεξίπησζε πνπ ύζηεξα από εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο Α 8.2 RRS 

παξακέλεη ηζνβαζκία, ηόηε απηή ζα ιύεηαη ππέξ ηνπ ζθάθνπο πνπ έθεξε ηελ 

θαιύηεξε ζεηξά ζηελ πξώηε ηζηηνδξνκία πνπ έηξεμαλ καδί (δηαθνξνπνίεζε 

παξαξηήκαηνο Α 8.3 RRS). 

11. ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

11.1    Όια ηα ζπλνδά ζθάθε πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ ην 

αξγόηεξν κέρξη ηηο 11.00 π.κ. ηνπ αββάηνπ 05 επηεκβξίνπ 2015 πξνζθνκίδνληαο ην 

ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο έλαληη ηξίησλ ύςνπο 540.000 επξώ. 

11.2    Οη ρεηξηζηέο ησλ θνπζθσηώλ ζα έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπο. Τποτρεωηικά πρέπει να θορούν βρατιόλι αζθαλείας και να 

είναι κάηοτοι διπλώμαηος ηατσπλόοσ.  

12. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

12.1 Laser 4.7 (αγνξηώλ- θνξηηζηώλ), Laser RDL (Αλδξώλ- Γπλαηθώλ),  

420 (Γεληθή), 470 (Γεληθή).  

12.2 Γηα ην Optimist 11ρξνλώλ νη θαηεγνξίεο ζα είλαη: 

α. Αγόξηα θαη θνξίηζηα κε έηνο γέλλεζεο ην 2004  

β. Αγόξηα θαη θνξίηζηα κε έηνο γέλλεζεο ην 2005  

γ. Αγόξηα θαη θνξίηζηα κε έηνο γέλλεζεο ην 2006  

δ. Αγόξηα θαη θνξίηζηα κε έηνο γέλλεζεο ην 2007 θαη κεηά  

12.3    Όιεο νη θαηεγνξίεο ζα ππνινγηζζνύλ από ηε Γεληθή Βαζκνιόγηα.  

12.4    Γηα ην ζρεκαηηζκό θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα αγσληζηνύλ 

ηνπιάρηζηνλ 3 ζθάθε απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

13. ΔΠΑΘΛΑ 

13.1  Έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο ησλ θαηεγνξηώλ  

13.2 ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζεί θάπνηα θαηεγνξία ζα βξαβεπζνύλ νη 

ηξεηο πξώηνη ληθεηέο/ξηεο από ηελ Γεληθή βαζκνινγία. 

13.3  Η Απνλνκή ησλ επάζισλ ζηνπο ληθεηέο ζα γίλεη ηελ  
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Κπξηαθή 06 επηεκβξίνπ 2015 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ι.Ο.Θ. 

14. ΔΤΘΤΝΗ 

14.1     Όινη νη αζιεηέο ζα αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4 RRS 

(Απόθαζε πεξί ζπκκεηνρήο ζε αγώλα). 

14.2    Ο νξγαλσηήο όκηινο, ε επηηξνπή αγώλσλ θαη ε επηηξνπή ελζηάζεσλ δελ 

θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε άηνκα ή πξάγκαηα, ηόζν 

ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ην ηέινο ησλ 

αγώλσλ.  

15. ΑΦΑΛΔΙΑ 

Όια ηα ζπλνδεπηηθά ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ειάρηζηε πξνβιεπόκελε από ηελ 

λνκνζεζία θάιπςε 

Γηα ηα αγσληδόκελα ζθάθε νξίδεηαη σο ειάρηζηε αζθαιηζηηθή θάιπςε ην πνζό ησλ 

540.000€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο.  

16. ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ 

Σα ζθάθε ζα θηινμελεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ι.Ο.Θ.  

17. ΠΔΡΙΟΣΔΡΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

Ιζηιοπλοϊκός Όμιλος Θεζζαλονίκης (Ι.Ο.Θ.) 
Μεγ. Αιεμάλδξνπ 12  

54643 Θεζ/ληθε 

ηει. 2310/ 830.939, FAX 2310/ 858.279 

e-mail: ioth@otenet.gr 

 

 

 Θεζζαινλίθε 30-07-2015 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Ι.Ο.Θ. 

Κσλζηαληίλνο Υαληδαξίδεο                                


