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Κύπελλο Χριστουγέννων Βάρκιζας 2015 
(Διασυλλογικός Αγώνας Optimist & Winter Games κατ. T293 -RS:X – FREERIDE) 

  
28 – 29 Δεκεμβρίου 2015 

 
ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΑΑ   

 
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

O Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης – Βάρκιζας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 
διοργανώνει Διασυλλογικό αγώνα για τις κατηγορίες σκαφών Optimist - T293 - RS:X – Freeride. 
 

2. ΚΑΝΟΝΕΣ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
o Των κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας της ISAF 2013 – 2016 (RRS) 
o Των κανονισμών των κλάσεων OPTIMIST, T293, RS:X &FREERIDE 
o Της παρούσας προκήρυξης 
o Των οδηγιών πλου 
o Των σχετικών εγκυκλίων της ΕΙΟ 
Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 86 RRS 2013 – 2016). 

 
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την οργανώτρια 
αρχή. 

 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές κάτοχοι ηλεκτρονικού δελτίου E.I.O.  
4.2 Τα σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων μέχρι και τις 27/12/2015 συμπληρώνοντας 

οπωσδήποτε στη δήλωση συμμετοχής τον αριθμό ιστίου και αριθμό μητρώου των αθλητών. 
4.3 Στην κατηγορία Techno 293 θα υπάρχουν οι κατηγορίες κάτω των 15 ετών (U15 αγοριών-κοριτσιών 

γεννηθέντες το 2000 και άνω) και κάτω των 17 ετών (U17 αγοριών-κοριτσιών γεννηθέντες το 1998 και άνω). 
Αθλητής της πρώτης κατηγορίας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην κατηγορία του ή στη μεγαλύτερη κατηγορία, 
εφόσον το δηλώσει πριν την έναρξη του αγώνα. 

4.4 Στην κατηγορία RS:X ΕΦΗΒΩΝ,ΝΕΑΝΙΔΩΝ,ΠΑΙΔΩΝ και ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ θα τρέχουν αποκλειστικά με πανί 8,5m2 
4.5 Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 10€ που θα κατατεθεί στα Παιδικά Χωριά SOS. 
4.6 Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες όμιλοι να στείλουν τη σημαία τους για να αναρτηθεί σε ιστό στο χώρο του 

ομίλου, η οποία θα τους επιστραφεί μετά το τέλος των αγώνων. 
   

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
5.1 Εγγραφές 

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου   Ώρα 09:00 – 11:00 
5.2 Αγώνες  

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου   Ώρα 11:00  
Τρίτη 29 Δεκεμβρίου  Ώρα 11:00 

5.2 Θα διεξαχθούν μέχρι 6 ιστιοδρομίες. Δεν θα γίνονται περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες την ημέρα. 
5.3 Την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00 
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6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

 Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων. 
 

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή της Βάρκιζας. 

 
8. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 
 

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
Ο κανόνας 44.1 τροποποιείται έτσι ώστε η ποινή δύο στροφών αντικαθίσταται από ποινή μιας στροφής. 
 

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
10.1 Πρέπει να ολοκληρωθεί 1 ιστιοδρομία ώστε ο αγώνας να είναι έγκυρος. 
10.2 (α) Εάν ολοκληρωθούν 4 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών σε όλες τις 

ιστιοδρομίες. 
(β) Εάν ολοκληρωθούν 5 ή περισσότερες ιστιοδρομίες η βαθμολογία του σκάφους θα είναι το σύνολο των 
βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης. 

 
11. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Να κατατεθούν αντίγραφα 
ασφαλιστηρίων. 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.  

 
12. ΑΠΟΝΟΜΗ - ΕΠΑΘΛΑ 

Η απονομή στους αθλητές θα γίνει μετά το πέρας των αγώνων. Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους της 
κάθε κατηγορίας εφόσον συμπληρώνεται η κατηγορία με 5 τουλάχιστον αγωνιζόμενους. 

 
13. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

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. 

 
14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από την Ελληνική 
νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους (540.000€). Τα ασφαλιστήρια θα προσκομιστούν και 
αντίγραφα αυτών θα κατατεθούν μαζί με την αίτηση - δήλωση συμμετοχής. 
 

15. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  
Τα σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν από την 27η Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. 
 

16. ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 
Μετά το πέρας των αγώνων θα  ακολουθήσει  η απονομή και BBQ πάρτι.  
 

17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία των αγώνων: 
Τηλ: 210 8974305, email: naovv.sail@gmail.com  


