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ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ OPTIMIST & LASER 4,7 

ΔΙΟΝΥΣΊΑ 2015 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   
 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
    Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ερμιόνης σε συνεργασία με την Ε.Ι.Ο. διοργανώνει στις 20 & 

21/06/2015    Διασυλλογικό Αγώνα OPTIMIST και  LASER 4,7 . 
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

2.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στον κόλπο της Ερμιόνης 
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

3.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
     α) των διεθνών κανονισμών της  I.S.A.F. 2013-2016   β) της προκήρυξης των αγώνων             
     γ) των οδηγιών πλου δ) των κανονισμών των κλάσεων ε) των σχετικών εγκυκλίων της ΕΙΟ. 
3.2 Οι αγώνες κατατάσσονται στην κατηγορία Β . 
3.3.Σε περίπτωση αντίφασης των οδηγιών πλου με τα α, β, γ, δ, ε, υπερισχύουν οι οδηγίες πλου. 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
4.1.Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν  στον Ν.Ο. Ερμιόνης μέχρι 19/06/2015. 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  
5.1. Σάββατο 20/06/2015 Δηλώσεις συμμετοχών , συγκέντρωση αγωνιζόμενων, ώρα 12:00 έναρξη 

ιστιοδρομιών ,  τρείς (3) ιστιοδρομίες . 
5.2. Κυριακή 21/06/2015 ώρα 11:00 έναρξη ιστιοδρομιών, τρείς (3) ιστιοδρομίες και απονομή 

επάθλων  
5.3. Την Κυριακή δε θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15.00  
5.4.  Ο αγώνας θα είναι έγκυρος αν διεξαχθεί έστω και 1  ιστιοδρομία. 

6. ΔΙΑΔΡΟΜΗ  
6.1.  Η διαδρομή θα ορίζεται σε σχεδιάγραμμα, που θα δοθεί με τις οδηγίες πλου.  

7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   
7.1. Θα εφαρμοστεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας  με τη διαφορά ότι η πρώτη θέση θα λαμβάνει 

ένα  (1)  βαθμό. 
7.2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και θέσεων αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη 

θέση στην πρώτη κούρσα. 
8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ  

8.1. Θα εφαρμοστούν τα άρθρα 31.2 και 44.2 των Διεθνών Κανονισμών. 
9. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΚΑΦΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ  

9.1.  Τα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ναυταθλητικού Ομίλου Ερμιόνης . 
10. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   

10.1  OPTIMIST (ΑΓΟΡΙΩΝ- ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ )  
10.2  LASER 4,7 ( ΠΑΙΔΩΝ-  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ). Αν δεν συμπληρωθούν οι κατηγορίες θα 

υπολογιστεί  ΓΕΝΙΚΗ. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
11.1 Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη Γραμματεία και στις εγκαταστάσεις του Ναυταθλητικού 

Ομίλου Ερμιόνης 
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