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1.  Οργανωτής 
·  Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας και Δήμος Λευκάδας 

2.  Γραμματεία Αγώνων 
·  Η Γραμματεία Αγώνων θα βρίσκεται στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων στο 
ξενοδοχείο Porto Lygia στη Λυγιά Λευκάδας. 

3.  Περιοχή Διεξαγωγής Αγώνων  
·  Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή Αλυκών Αλεξάνδρου (όρμος 
Δρεπάνου). 

4.  Κατηγορίες 
� Laser 4.7 (αγόρια-κορίτσια) 
� Optimist (αγόρια-κορίτσια,11χρονα αγόρια-κορίτσια, μικρότερου αθλητή). 
Για να σχηματιστεί κατηγορία πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 5 σκάφη. 
Τα αποτελέσματα θα εξαχθούν από τη γενική κατάταξη και θα απονεμηθούν έπαθλα. 

5.  Κανονισμοί 
·  Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
   Α) Των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας της ISAF 2013-2016 (RRS) 
   B) Των κανονισμών των κλάσεων 
   Γ) Της παρούσας προκήρυξης 
   Δ) Των οδηγιών πλου 

  
 



   Ε) Των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. – Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2015·  Οι οδηγίες πλου 
μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 86 RRS 2013-
2016). 

6.  Διαφημίσεις 
·  Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό της ISAF. 
·  Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. 
·  Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία Αγώνων. 

7.  Δικαίωμα Συμμετοχής – Δηλώσεις 
. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με ετήσια 
ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία και οι δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών /τριών, τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια συνοδών-φουσκωτών και ιστιοπλοϊκών σκαφών, καθώς και 
τα διπλώματα ταχυπλόων των προπονητών που συνοδεύουν τις ομάδες, θα πρέπει να 
κατατεθούν στη γραμματεία του διοργανωτή Ομίλου. 
·  Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 με 
fax στο 2450 25660, ή ακόμη και με email στο info@nole.gr 
 
8.  Πρόγραμμα 

 Παρασκευή 2 Οκτωβρίου: Αφίξεις. 
     •   Σάββατο  3 Οκτωβρίου:      09:00 -11:00 Δηλώσεις  
                                                        13:00 ιστιοδρομίες.  
     •   Κυριακή  4 Οκτωβρίου:       11:00 ιστιοδρομίες. 
         
Την τελευταία ημέρα του αγώνα δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00 .  Θα διεξαχθούν 
μέχρι 4  ιστιοδρομίες την ημέρα. 
·  Εάν διεξαχθούν από 4 και άνω θα εξαιρείται μία. 
·  Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθεί  έστω και 1 ιστιοδρομία  και οι 
ιστιοδρομίες  θα αριθμούνται με τη σειρά της πραγματοποίησής τους. 
·  Προγραμματισμένες ιστιοδρομίες: 6. 

9.  Οδηγίες πλου 
·  Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων. 

10.  Διαδρομή 
Λεπτομέρειες για την διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις Οδηγίες Πλου. 

11.  Σύστημα ποινών 
·  Θα εφαρμοστεί το παράρτημα P των RRS 2013-2016. 

12.  Βαθμολογία 
·  Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα A2 RRS 2013-2016. 

13.  Συνοδά σκάφη 
·  Τα συνοδά σκάφη θα πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές 
τους πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να 
φορούν βραχιόλι ασφαλείας (quick-stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. 



Επίσης, πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου. 

 

14.  Ευθύνη 
·  Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα  4, RRS – 
ISAF. 
·  Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για 
οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά 
τη διάρκεια του αγώνα. 

15.  Ασφάλεια 
·  Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα για ζημιές 
έναντι τρίτων με ποσό όχι λιγότερο από 540.000€. 

. 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. 

16.  Φιλοξενία 
·  Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στο χώρο του ξενοδοχείου Porto Lygia στη 
Λυγιά Λευκάδας. 

 Οι αθλητές και οι προπονητές τους  θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο Porto Lygia (15 
ευρώ ανά άτομο ανά διανυκτέρευση με πρωινό). Κρατήσεις στο τηλ. 2645072000.  

 O Ν.Ο. Λευκάδας θα παρέχει το βραδινό γεύμα των αθλητών και των προπονητών 
τους. 

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 6939179245 
(Ανδριάνα Λάζαρη ) 6973045950 (Κώστας Αραβανής).  

   
  


