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1.   ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Οι αγώνες µε την επωνυµία «ΚΥΠΕΛΛΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2015» διοργανώνονται από τον Ν.Ο. 
ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  και το Κέντρο Αθλητισµού του ∆ήµου Θερµαϊκού, υπό την Αιγίδα της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας.  

 
2.    ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
2.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Οµίλου.  
2.2 Η Γραµµατεία των Αγώνων θα εδρεύει στον χώρο του Οµίλου. 
  
3.     ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
3.1  LASER 4.7 (αγοριών - κοριτσιών ),  
3.2  LASER RADIAL γενική  (συµµετοχή και γυναικών σε ενιαία βαθµολόγηση) 
3.3  OPTIMIST (αγοριών - κοριτσιών και παίδων – κορασίδων) 
3.4  420 (γενική) 
3.5 Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι πλήρης µία κατηγορία, είναι η δήλωση                         
       συµµετοχής τουλάχιστον τριών σκαφών και η συµµετοχή στον στίβο και των τριών σε µια 

τουλάχιστον ιστιοδροµία. 
 
4.    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
4.1  Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
       (α) των Κανονισµών Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2013-2016 
       (β) της Προκήρυξης των Αγώνων 
       (γ) των Οδηγιών Πλου 
       (δ) των Κανονισµών των Κλάσεων 
       (ε) των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. 

   4.2  Οι οδηγίες Πλου µπορούν να τροποποιήσουν κανόνες των    
          προαναφερθέντων παραγράφων, όπου επιτρέπεται από τους κανονισµούς. 

 
5.     ∆ΗΛΩΣΕΙΣ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1   Όµιλοι θα πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή στον  Ν.Ο.Α.Θ. µέχρι την   
        Πέµπτη  24/9/2015  ταχυδροµικώς, η µε fax στο  23920 -28849 η µε  



        
        
       email στο noathgr@yahoo.gr. 
5.2  Οι οδηγίες Πλου θα διανέµονται από την Γραµµατεία Αγώνων. 
5.3  ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι κάτοχοι έγκυρου δελτίου αθλητού της Ε.Ι.Ο.  

µε ετήσια ιατρική γνωµάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη Γραµµατεία  
Αγώνων  µε τις εγγραφές και δηλώσεις συµµετοχής των αθλητών. 

5.4 Στην κατηγορία Optimist 11χρονων, δικαίωµα συµµετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες  
που έχουν γεννηθεί από το 2004 και µετά, και να είναι κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. µε ετήσια 
ιατρική  γνωµάτευση. 

       Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή και την έκδοση των    
       αποτελεσµάτων, στις δηλώσεις συµµετοχής, εκτός της  κατηγορίας, του    
       ονόµατος και του αρ. ιστίου να εµφανίζεται ο αρ. µητρώου E.I.O και  η        
       ηµεροµηνία γέννησης ( ηµ-µην-έτος). 
 
6.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ                                                                                                           
6.1 Σάββατο 26/9/2015  ώρα 10:00 έως 11:00 Εγγραφές - δηλώσεις συµµετοχής 

Σάββατο 26/9/2015  ώρα 12:00 τρεις Ιστιοδροµίες για όλες τις κατηγορίες 
      Κυριακή  27/9/2015  ώρα 11:00 τρεις Ιστιοδροµίες για όλες τις κατηγορίες 

Κυριακή Απονοµή Επάθλων αµέσως µετά το πέρας των αγώνων,   
στον χώρο του Οµίλου. 

6.2 ∆εν θα διεξαχθούν περισσότερες των τριών ιστιοδροµιών σε κάθε κατηγορία ανά ηµέρα. 
6.3 Εάν διεξαχθούν πέντε η περισσότερες ιστιοδροµίες, εξαιρείται η µια. 
6.4 Το Κύπελλο «ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» είναι έγκυρο µε µία 1 ιστιοδροµία. 
6.5 Όριο τελευταίας εκκίνησης την Κυριακή 27/9/2015  ώρα 16:00. 
 
7.    ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
       Η ∆ιαδροµή θα επιδεικνύεται στο διάγραµµα των οδηγιών πλου.  
 
8.    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
8.1 Θα εφαρµοσθεί το σύστηµα χαµηλής βαθµολογίας, Παράρτηµα Α2.2 RRS 
8.2 Μετά την εφαρµογή του Παραρτήµατος Α2.3, εάν παραµείνει ισοβάθµια,    
      τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη θέση    
      στην πρώτη ιστιοδροµία που τρέξανε µαζί. 
8.3 Για το Σύστηµα Ποινών θα ισχύσει το παράρτηµα P των RRS 
 
9.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
9.1 Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην Γραµµατεία Αγώνων το αργότερο µέχρι το    
       Σάββατο 26/9/2015 στις 11:00 και οι χείριστες να είναι υπεύθυνοι για τις µετακινήσεις τους. 
9.2  Υποχρεωτική  είναι η ύπαρξη άδειας χειριστού ταχυπλόου για τους χείριστες των   

συνοδών  σκαφών, καθώς και η κατάθεση στην Γραµµατεία Αγώνων πιστοποιητικού  
ασφαλιστηρίου συµβολαίου του συνοδού και των διαγωνιζοµένων σκαφών για αστική 
ευθύνη έναντι τρίτων, ύψους  540.000 ευρώ. 

 9.3 Υποχρεωτική είναι η χρήση του βραχιολιού ασφάλειας που συνδέεται µε τον    
         διακόπτη της µηχανής (kill-switch ή quick-stop) από τους χείριστες των συνοδών    
         σκαφών. 
 
10.  ΕΥΘΥΝΗ 

         Όλοι οι αθλητές αγωνίζονται µε τον θεµελιώδη Κανόνα 4, RRS-ISAF.  
         Ο οργανωτής Όµιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για       
         οτιδήποτε συµβεί σε άτοµα ή πράγµατα τόσο στην στεριά όσο και στην θάλασσα κατά    
         την διάρκεια του αγώνα. 

  
 
    



 
 
11.   ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  
11.1 Τα σκάφη των αθλητών, καθώς και τα συνoδά σκάφη των Οµίλων, θα φιλοξενηθούν    
         στον χώρο του Οµίλου.   
11.2  Η Οργανωτική Επιτροπή θα διαθέσει lunch boxes στα πληρώµατα και τις επιτροπές    

      κατά την διάρκεια των αγώνων. 
 
 12.   ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ. 
         Κύπελλο θα απονεµηθεί στον πρώτο κάθε κατηγορίας και µετάλλια στους      
          δεύτερο και τρίτο. Για να θεωρηθεί κατηγορία θα πρέπει να δηλωθούν 3 σκάφη    
         και να συµµετάσχουν τουλάχιστον 3 έστω και σε µία ιστιοδροµία. Η τελετή   
         απονοµής θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Οµίλου την Κυριακή 27/9/2015  
         αµέσως µετά το πέρας του αγώνα. Ο αγώνας είναι έγκυρος µε µία ιστιοδροµία . 
  

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ναυτικός Όµιλος Ακτής Θερµαϊκού 
Παραλία περαίας (δίπλα Ξενοδοχείο Ξενία) 
57019 Περαία Θεσσαλονίκης 
Τηλ:  και FAX : 23920 28849 
EMAIL: noathgr@yahoo.gr 
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