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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο Ν.Ο. Καλαμακίου διοργανώνει τους Διασυλλογικούς Αγώνες 
«ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 2015» 

για σκάφη Laser 4.7, Laser Radial & Laser Standard 
στις 7-8 Νοεμβρίου 2015 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

1.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 

α). των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας  της ISAF 2013‐2016 (RRS). 
β). των κανονισμών των κλάσεων. 
γ). της παρούσας προκήρυξης.   
δ). των οδηγιών πλου. 
ε). των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. 

1.2 Οι οδηγίες πλου, μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται 
(κανόνας 86 RRS 2013‐2016) 

1.3 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. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  

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

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. µε 
ετήσια ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των 
αγώνων µε τις δηλώσεις συμμετοχής.  

3.2 Δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 10 € ανά αθλητή ( στο τέλος κάθε ημέρας θα 
προσφερθεί φαγητό για τους αθλητές ). 

3.3 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν εγγράφως, συμπληρώνοντας 
υποχρεωτικά τον αριθμό πανιού, κατηγορία, ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό 
μητρώου Ε.Ι.Ο., μέχρι την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στην 
γραμματεία των αγώνων κατά προτίμηση µε email στο nokalamakiou1947@gmail.com.   

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

4.1 Laser 4.7 Εφήβων & Νεανίδων γεννηθέντες από το 1998 και μετά.   
4.2 Laser Radial Εφήβων & Νεανίδων  
4.3 Laser Standard Ν. Ανδρών & Ανδρών 
4.4 Για να ισχύσει η κατηγορία πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 6 σκάφη. 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

5.1 Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015  09:00-10:00 Εγγραφές 
5.2 Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015  12:00 ιστιοδρομίες 
5.3 Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, 11:00 ιστιοδρομίες  

 
Ο  αγώνας είναι προγραμματισμένος για έξι (6) ιστιοδρομίες και δεν θα διεξαχθούν 
περισσότερες από τέσσερεις (4) ιστιοδρομίες την ημέρα. 
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Την τελευταία ημέρα του κάθε αγώνα δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15:30 
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στην γραμματεία αγώνων κατά την διάρκεια των εγγραφών 
Στις οδηγίες πλου θα προσδιορίζεται και ο τρόπος που οι αθλητές – αθλήτριες ή οι 
προπονητές τους θα δηλώνουν απόπλου και κατάπλου, που είναι υποχρεωτικός. 

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή της Μαρίνας Αλίμου. 
8. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 
9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

9.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS. 
9.2 Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί απόπλους ή κατάπλους από αθλητή – αθλήτρια ή τον 

προπονητή τους, το σκάφος θα θεωρείται DNC. 
9.3 Αν ο προπονητής δεν έχει επαφή µε VHF καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να 

επιβληθεί από την Επιτροπή Ενστάσεων ποινή στους αθλητές του, που μπορεί να είναι 
και μικρότερη της ακύρωσης. 

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

10.1 Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2013‐2016 
10.2  Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με την σειρά της πραγματοποίησής τους. 
10.3 Εάν πραγματοποιηθούν τρεις ιστιοδρομίες, θα υπολογισθούν όλες για τη βαθμολογία 

ενός σκάφους. Εάν πραγματοποιηθούν τέσσερεις (4) και άνω ιστιοδρομίες εξαιρείται 
η χειρότερη. 

11. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Τα συνοδά σκάφη 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. Υποχρεωτικά όλοι οι προπονητές θα πρέπει να έχουν VHF, συντονισμένο στο 
κανάλι 69, κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

12. ΕΠΑΘΛΑ 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών. 
13. 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.  

14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την 
προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους. 
Αντίγραφα των συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων μαζί µε τις 
δηλώσεις συμμετοχής. 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε µε τη γραμματεία των 
αγώνων, στα γραφεία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Ο. Καλαμακίου 
τηλέφωνα:  Κινητό: 6907211511  
Email: nokalamakiou1947@gmail.com 
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                ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ : 

POSEIDON 210 9872000 
GALAXY     210 9818603  
 
 
 


