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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ OPTIMIST και LAZER 4,7  

25-26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 
 
1.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
       Ο διασυλλογικός αγώνας διοργανώνεται από τον N.O.N.A υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο. 
 
2.     ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
2.1   Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του διοργανωτή ομίλου, τηλ:.2294047039  
        Fax: 2294047039 
2.2   Οι αθλητές πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και τις 24/4/2015 με fax στο 

  2294047039 ή με email στη διεύθυνση nautnona@gmail.gr  
2.3  ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι δελτίου ταυτότητος Ε.Ι.Ο. με             

  ετήσια ιατρική γνωμάτευση. 
 
3.     ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
        Οι ιστιοδρομίες θα  διεξαχθούν στη θαλάσσια  περιοχή τής  Αρτέμιδας. 
  
4.     ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΕΠΑΘΛΑ 
 
4.1    OPTIMIST Παίδων/Κορασίδων, OPTIMIST έως 11χρονα αγόρια/έως 11χρονα   
         Κορίτσια  και  LASER 4,7.  
4.2    Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας καθώς  
         και σε όσες  θα  φαίνονται  στην ανακοίνωση του διοργανωτή ομίλου. 
4.3    Η απονομή θα γίνει την Κυριακή 26 Απριλίου και ώρα 17:30, στις εγκαταστάσεις του  
         ΝΟΝΑ.     
         . 
 
5.      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
5.1 Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012 
5.2 Ο κανονισμός των  κλάσεων.   
5.3 Την παρούσα προκήρυξη 
5.4 Οι οδηγίες πλου. 
5.5 Οι σχετικές εγκύκλιοι της Ε.Ι.Ο. 
5.6 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου   επιτρέπεται από τους 

κανονισμούς (σύμφωνα με   το άρθρο 86, των κανονισμών RRS 2009-2012 της ISAF). 
 
6.      ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
6.1 Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C, παράρτημα 1  κανόνάς 20 των RRS. 



 

         

6.2 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν την έγκριση της Ε.Ι.Ο 
6.3 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη   γραμματεία αγώνων. 
 
7.      ΕΥΘΥΝΗ 
 
7.1 Όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος στις ιστιοδρομίες αγωνίζονται   σύμφωνα με τους 

θεμελιώδεις κανόνες Μέρους 4 
7.2 Οι Οργανωτές, η Επιτροπή Αγώνων, η Επιτροπή Ενστάσεων και  οποιοσδήποτε έχει 

σχέση με την διοργάνωση αυτού του αγώνα, δεν φέρουν καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, τραυματισμό που μπορεί να παρουσιασθεί σε άτομα ή 
εξοπλισμό είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, εξαιτίας της συμμετοχής τους στους 
αγώνες. 

 
8.       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
          Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής: 
          Σάββατο 25-04-2015 -  Αφίξεις – παραλαβή οδηγιών πλου 08:00 ώρα. 
          Σάββατο 25-04-2015 ώρα εκκίνησης ιστιοδρομιών 11:00  
          Κυριακή 26-04-2015 ώρα εκκίνησης ιστιοδρομιών 11:00  
          ∆εν θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις  ιστιοδρομίες την ημέρα. 
          Την  Κυριακή, τελευταία ημέρα των αγώνων,  δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:30. 
          Εάν διεξαχθούν από τέσσερις (4) ιστιοδρομίες και άνω  εξαιρείται μια. 
          Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθεί έστω και  μία (1)  ιστιοδρομία. Οι  
          κούρσες θα αριθμούνται με την σειρά της πραγματοποίησής τους.  
 
 
9.      ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
9.1    Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την  
         προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη προς τρίτους.  
9.2    Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές  
          πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να  
          φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (QUICK-STOP) που συνδέεται με τον διακόπτη της  
          μηχανής. Επίσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.   
 
10.    ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου μας.  
 

 

 


