
 
Πανελλήνιο Κύπελλο Optimist 11χρονων 

18 - 21 Ιουνίου 2017 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

[DP]  ορίζει ένα κανόνα για την παράβαση του οποίου η ποινή ευρίσκεται στη διακριτική 
απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων και μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση. 
[NP] ορίζει η παράβαση αυτού του κανόνα δεν αποτελεί αιτία υποβολής ένστασης από ένα 
σκάφος 
[SP] ορίζει ένα κανόνα για τον οποίο μία ορισμένη μπορεί να επιβληθεί από την Επιτροπή 
Αγώνων χωρίς εκδίκαση.  

 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
Η Ε.Ι.Ο. σε συνεργασία με τον Α.Ν.Ο.Σ.Μ και με τη βοήθεια των ομίλων της ευρύτερης περιοχής της 
περιφέρειας, διοργανώνουν το Πανελλήνιο Κύπελλο Optimist 11χρονων. 
 
2. ΚΑΝΟΝΕΣ 
2.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας. 
2.2 Για την κατηγορία 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. 
 
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

[DP] [NP]   Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από 
την οργανώτρια αρχή. 
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το2006 και μετά, κάτοχοι 
δελτίου της Ε.Ι.Ο. με ετήσια ιατρική γνωμάτευση. 
4.2 Οι αθλητές πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή  μέσω των ομίλων τους μέχρι την 10η Ιουνίου 2017.  
φαξ: 2294025535, email: norafinasalkyon@yahoo.gr Tηλ.6977808807 Κα Χατζηδάκη Μαρία. 
4.3 Κάθε αποστολή ομίλου πρέπει να συνοδεύεται από προπονητή που διαθέτει άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α καθώς και άδεια χειριστή σωστικού σκάφους  Το όνομα του προπονητή 
πρέπει να αναφέρεται στη δήλωση συμμετοχής του ομίλου. 
4.4 Τα δελτία των αθλητών, τα πιστοποιητικά ασφάλισης των σκαφών και του συνοδευτικού σκάφους, τα 
πιστοποιητικά καταμέτρησης των σκαφών και το δίπλωμα ταχυπλόου του προπονητή πρέπει να κατατεθούν 
στη γραμματεία των αγώνων μέχρι τις 18/6/2017 
4.5 Δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 15€ ανά αθλητή. 
 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
5.1 Ημ/νία 18/06 10:00 –14:00 & 16:00 - 20:00 αφίξεις-δηλώσεις-σφράγισμα πανιών 
      Ημ/νία 19/06 11:00 ιστιοδρομίες 
      Ημ/νία 20/06 11:00 ιστιοδρομίες 
      Ημ/νία 21/06 10:00 ιστιοδρομίες 
      Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 17:00 ώρα. 
5.2 Θα διεξαχθούν εννέα ιστιοδρομίες. Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την ημέρα. 
 
6 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

[DP] [NP]   6.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. 



6.2 Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας καταμετρητής της επιτροπής αγώνων 
μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο. 
 
7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων την Κυριακή 18  Ιουνίου. 
 
8 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον κόλπο του Μαραθώνα .  
 
9 Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Οι διαδρομή θα είναι IODA. Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 
 
10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
10.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS. 
10.2 Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων 5.2 και 11 της προκήρυξης και των κανονισμών των κλάσεων 
μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων. 
 
11 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
11.1 Πρέπει να πραγματοποιηθούν 3 ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρο το πρωτάθλημα. 
11.2 Εάν πραγματοποιηθούν από 4 ιστιοδρομίες και άνω θα εξαιρείται η χειρότερη. 
 
12 ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

[DP] 12.1 Τα σκάφη υποστήριξης 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. 
12.2 Κάθε ομάδα θα πρέπει να διαθέτει συνοδευτικά σκάφη ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών της ως 
εξής: Μέχρι 10 σκάφη, ένα συνοδευτικό Από 11 μέχρι 20 σκάφη, δύο συνοδευτικά 
 
13 ΕΠΑΘΛΑ 
Έπαθλα θα απονεμηθούν στα 3 πρώτα αγόρια και στα 3 πρώτα κορίτσια. Οι διοργανωτές μπορεί να 
απονείμουν περισσότερα έπαθλα ανάλογα με τις συμμετοχές. 
 
14 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Ο διοργανωτής 
Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα 
τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για 
συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό 
που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την 
διοργάνωση. 
 
15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
15.1 Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την ελάχιστη προβλεπόμενη από την νομοθεσία 
κάλυψη (540.000€). 
15.2 Για τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται ως ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη το ποσό των 540.000€ μη 
συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης. 
 
16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΑΜΟΝΗ 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Ξενοδοχείου 
HOTEL GOLDEN COAST MARATHON BAY  
Τηλ.& φαξ: 2294113001, Τηλ.2294113009 email: reservations@goldencoast.gr Κα Βούλα Ιωάννου. 
  

 


