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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

NOTICE OF RACE 
 

Ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου διοργανώνει το 
Διεθνή Διασυλλογικό Αγώνα  

«2o ΚΥΠΕΛΛΟ OPTIMIST ΝΟΠΦ» 

και το επαμειβόμενο  «ΤΡΟΠΑΙΟ ΝΙΚΟΥ ΣΑΡΙΚΑΒΑΖΗ»   

από 17 έως 20 Νοεμβρίου 2016. 

 

The Nautical Club of Palaion Faliron is organizing the  

Open International Sailing Regatta  

“2nd NCPF OPTIMIST CUP”  

and the perpetual “NIKOS SARIKAVAZIS TROPHY”  

from 17th to 20th November 2016 
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1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Ο αγώνας θα διέπετε από τους κανονισμούς όπως αυτοί ορίζονται στους Κανονισμούς 
Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2013-2016 και αφορά σκάφη κλάσης Optimist. 
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. 

1. REGULATIONS 
The race is for the Optimist class and it will be governed by the rules as defined in The 
Racing Rules of Sailing (RRS) of ISAF 2013-2016. In rule 61.1 is added: A boat 
intending to protest shall inform the Race Committee of the boat against which to 
make the complaint, immediately after finishing. 
 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο., φωτοαντίγραφο της 
οποίας πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία των αγώνων. 

2.  ADVERTISING  
Boats displaying advertising must have approval of the HSF (Greek Athletes) or their 
MNA (Foreign Athletes), a copy of which must be submitted to the race secretariat. 
 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
3.1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι έγκυρου δελτίου της 
Ε.Ι.Ο. (έτος γέννησης 2001 και μετά).  
3.2.Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα 10 ευρώ. (Περιλαμβάνεται lunch box πριν την 
έναρξη του αγώνα και γεύμα μετά την λήξη του αγώνα.)   
3.3. Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 11 μέσω e-mail: 
n.sarikavazis.trophy@gmail.com  και για να θεωρηθούν έγκυρες πρέπει να 
περιλαμβάνουν τα παρακάτω έγγραφα: 

• Δήλωση συμμετοχής 
• Δελτία Αθλητών 
• Δήλωση φουσκωτού 
• Ασφάλειες σκαφών & φουσκωτού 
• Ταυτότητα Προπονητή ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή 
• Δίπλωμα Ταχυπλόου 
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3. ELIGIBILITY AND ENTRIES 

3.1. Eligible to participate are the athletes who were born in 2001 and after. Foreign 
competitors shall be in compliance with their respective national regulations. 
3.2. The entry fee is set at 10 euros. (Included lunch box before the start of the races 
and lunch at the end of the racing day.) 
3.3. Entries must be submitted until Friday 11 November 2016 through e-mail: 
n.sarikavazis.trophy@gmail.com  
Entries will be valid if they are accompanied by the following forms: 

• Registration Form 
• Support Boat Registration Form 
• Valid insurance for the Dinghies and the Support Boats 
• Support Boat Driving Licence  

 
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 Πέμπτη  17/11  9:00-11:00 Εγγραφές (Μόνο την πρωτότυπη δήλωση)  
 Πέμπτη  17/11  12:00  Ιστιοδρομίες 
 Παρασκευή  18/11   Εφεδρική Ημέρα  
 Σάββατο  19/11  11:00   Ιστιοδρομίες 
 Κυριακή  20/11  10:00  Ιστιοδρομίες – Απονομή / Τελετή Λήξης  

Έχουν προγραμματιστεί 12 ιστιοδρομίες. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 
ιστιοδρομίες την ημέρα. Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 δεν θα δοθεί 
προειδοποιητικό σήμα μετά τις 15:00 

4. PROGRAMME  
• Thursday  17/11  9: 00-11: 00  Registration (Only the original Registr. Form)  
• Thursday  17/11  12:00 Races   
• Friday  18/11  Spare Day   
• Saturday  19/11  11:00 Races   
• Sunday,  20/11  10:00 races – Price Giving Awards/Closing Ceremony  

The Regatta is scheduled for 12 races. There will not be held more than 4 races 
per day. On Sunday 20th November 2016 there will be no warning signal after 
15:00 
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5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από την γραμματεία των αγώνων την Πέμπτη 17/11 και 
ώρα 09:30. Στις οδηγίες πλου θα προσδιορίζεται και ο τρόπος που οι αθλητές – 
αθλήτριες η οι προπονητές τους θα δηλώνουν απόπλου και κατάπλου, που είναι 
υποχρεωτικός.  

5.  SAILING INSTRUCTIONS  
The sailing instructions will be available at the Registration Desk on Thursday 17/11 
from 09:30. The sailing instructions will determined how athletes or their coaches will 
indicate arrival and departure times, which is mandatory.  

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρμο. 

6. VENUE 
The races will be held at Faliron Bay. 
 

7. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις οδηγίες πλου. 
      7.    ROUTE 
Details of the route will be announced in the sailing instructions. 
 

8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
8.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, Παράρτημα Α των RRS. 
8.2 Πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 2 ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρος ο 
αγώνας. 
8.3 Εάν πραγματοποιηθούν 3 ιστιοδρομίες, θα υπολογιστούν όλες για τη βαθμολογία 
ενός σκάφους. Εάν πραγματοποιηθούν 4 και άνω ιστιοδρομίες εξαιρείται η χειρότερη. 
        8.  RANKING 
8.1 Will be applied the Low Point System, Appendix A of the RRS. 
8.2 Must be made at least 2 races for the regatta to be valid. 
8.3 With 3 races accomplished, all will be calculated for the rating of a boat. 
Accomplishing 4 or more races, the worst race will be excluded. 
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9. ΠΟΙΝΕΣ 
9.1 Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί απόπλου η κατάπλους από αθλητή – αθλήτρια η 
τον προπονητή τους, το σκάφος θα θεωρείται DNC. 
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. Οι προπονητές κατά τον απόπλου και κατάπλου στην Μαρίνα του Φλοίσβου θα 
πρέπει να είναι συντονισμένοι στο κανάλι 9. 
9.3 Λοιπές ποινές όπως προσδιορίζονται στις Οδηγίες Πλου. 
      9.  PENALTIES 
9.1 If not stated by the athletes or their coaches’ arrival and departure times from the 
port, the athlete will be deemed DNC. 
9.2 If the coach does not have contact with VHF throughout the race may be imposed 
by the Jury penalty to its athletes, which can be smaller than the cancellation. 
9.3. The coaches at the departure and arrival in Marina Flisvos should be tuned to 
channel 9. 
9.3 Other penalties as specified in the Sailing Instructions. 
 

10. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 
Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι χειριστές 
πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν βραχιόλι ασφαλείας 
(quick-stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι 
ταυτότητας προπονητού ιστιοπλοΐας. 
       10. SUPPORT BOATS 
The accompanying boats must be reported to the Registration Desk. Operators should 
be responsible for their movements, wear safety bracelet (quick-stop) connected to the 
ignition. 
 

11. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Τα συμμετέχοντα σκάφη που προέρχονται από το εξωτερικό ή από ομίλους εκτός 
Σαρωνικού μπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Πληροφορίες 
για την διαδικασία δίνονται από τη γραμματεία στο τηλ: 210-9814835 (Αλίκη) 
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  11.  HOSPITALITY 
Participating boats coming from Abroad or Nautical Clubs outside Saronic can be 
accommodated on the NCPF’s facilities. Information about the process will be given by 
the Secretariat at tel: +30210-9814835 (Alice) 
 

12. ΕΠΑΘΛΑ 
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους νικητές των κατηγοριών αγοριών, 
κοριτσιών, 11χρονων αγοριών, 11χρονων κοριτσιών (γεννημένοι το 2005 η αργότερα) 
και στην καλύτερη ομάδα. Θα απονεμηθούν δώρα χορηγών. Η απονομή θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20/11/2016 και ώρα 16:30 στις εγκαταστάσεις του 
Ομίλου. 
       12. PRIZES 
Prizes will be awarded to the following classes for the first 3 winners: Boys - Girls, 11 
y.o. boys, 11 y.o. girls (born in 2005 later) and to the best team. Sponsors gifts will be 
awarded. The ceremony will be held on Sunday 20/11/2016 at 16:30 in the NCPF’s 
facilities. 
 

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 η πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την 
διάρκεια του αγώνα. 
       13. LIABILITY 
All athletes compete according to the fundamental rule 4 RRS-ISAF. The organizing 
Nautical Club and Committees shall not hold any responsibility for anything that 
happens to people both on land and at sea during the race. 
 

14. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την 
προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης 540.000 
ευρώ προς τρίτους.  
       14. INSURANCE COVERAGE 
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All racing and accompanying vessels should have at least what is required by the 
Greek legislation insurance liability of 540.000 euro to third parties.  
 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Παχόγλου Τάνια στο 
6940687067 και στο e-mail: n.sarikavazis.trophy@gmail.com , καθώς και με τη 
γραμματεία τον ΝΟΠΦ στο τηλέφωνο 2109814835, fax 2109825657 και e-mail: 
info@nopf.gr 

      15. INFORMATION 

For further information you can contact with Pachoglou Tania at +306940687057 or 
through e-mail: n.sarikavazis.trophy@gmail.com , or the NCPF’s secretariat at tel: 
+302109814835, fax +30210982567 and through e-mail: info@nopf.gr   
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