
                                                                                                         
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
«ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΕΝΑΚΗ - ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΟΥ»   

για σκάφη Optimist, 420, 470, Laser  
 στις 17 και 18 Σεπτεµβρίου 2016 

 
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανονισµούς όπως αυτοί ορίζονται στους Κανονισµούς Αγώνων 
Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2013-2016. 
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 ∆ικαίωµα 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 Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν εγγράφως, µέχρι την Παρασκευή 16 
Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 15:00 στην γραµµατεία των αγώνων ή να σταλούν µε fax στο 210 
4127757, ή ακόµη και µε e mail στο sailing@ycg.gr 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
� Σάββατο 17 Σεπτεµβρίου 2016 12:00 ιστιοδροµίες 
� Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου 2016, 12:00 ιστιοδροµίες  

 
Έχουν προγραµµατιστεί έξι ιστιοδροµίες.   
Την Κυριακή δεν θα δοθεί εκκίνηση µετά τις 16:00 

 
5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραµµατεία των αγώνων το Σάββατο 17 Σεπτεµβρίου και ώρα 
09:30. Στις οδηγίες πλου θα  προσδιορίζεται και ο τρόπος που οι αθλητές – αθλήτριες ή οι 
προπονητές τους θα δηλώνουν απόπλου και κατάπλου, που είναι υποχρεωτικός.    

 
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρµο. 

 
7. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

Λεπτοµέρειες για τη διαδροµή θα ανακοινωθούν µε τις οδηγίες πλου. 
 

8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
8.1 Πρέπει να πραγµατοποιηθούν τρεις ιστιοδροµίες για να είναι έγκυρος ο αγώνας. 

8.2 Εάν πραγµατοποιηθούν τρεις ιστιοδροµίες, θα υπολογισθούν όλες για τη βαθµολογία ενός 
σκάφους. Εάν πραγµατοποιηθούν 4 και άνω ιστιοδροµίες εξαιρείται η χειρότερη.   

 
9. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 

9.1 Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί απόπλου ή κατάπλους από αθλητή – αθλήτρια ή τον προπονητή 
τους, το σκάφος θα θεωρείται DNC. 
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9.2 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. 

9.3 Λοιπές ποινές όπως προσδιορίζονται στις Οδηγίες Πλου.  
 

 
10. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦH 

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 στα κανάλια 72 & 69 (ανάλογα το στίβο), κατά τη 
διάρκεια του αγώνα 

 
 

11. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Τα συµµετέχοντα σκάφη που προέρχονται από οµίλους εκτός Σαρωνικού µπορούν να φιλοξενηθούν 
στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Οµίλου Ελλάδος. 

 
12. ΕΠΑΘΛΑ 

Έπαθλα θα απονεµηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών, µε την προϋπόθεση σε 
κάθε κατηγορία να υπάρχουν τουλάχιστον 6 τερµατίσαντα σκάφη. 

� 420 (Ανδρών – Γυναικών) 
� 470 (Ανδρών – Γυναικών) 
� Optimist (Αγοριών – Κοριτσιών) 
� Optimist (Παίδων – Κορασίδων) (γεννηµένοι το 2005 ή αργότερα) 

� Laser standard (Ανδρών – Ν. Ανδρών) 
� Laser radial (Εφήβων – Γυναικών) 
� Laser 4,7 (Παίδων – Κορασίδων) 

 
Ο τόπος και ο χρόνος της απονοµής θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα µε ανακοίνωση. 

 

13. ΕΥΘΥΝΗ 
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 την διάρκεια του αγώνα. 

 
14. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

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 ΝΟΕ στο Μικρολίµανο, τηλέφωνα: 210 – 42 20 506, 
fax: 210 – 41 27 757 Κινητό: 690 90 46 525. 
Web Site: www.ycg.gr  Email: sailing@ycg.gr. 

 
 

 
 


