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∆ιασυλλογικός Αγώνας Iστιοπλοΐας 
 «Γιώργος ∆οκός – Σπύρος Παπαδής» 

 
laser standard, laser radial, laser 4.7, optimist 

10 – 11 Ιουνίου 2017 
 

Ναυτικός Όµιλος ∆ελφιναρίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

 
1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων 

Ιστιοπλοΐας (ISAF RRS) 2017-2020. 
1.2 Θα ισχύουν οι Κανονισµοί των κλάσεων. 
1.3 Η παρούσα προκήρυξη. 
1.4 Οι Οδηγίες Πλου. 
1.5 Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ Προκήρυξης και Οδηγιών Πλου, ισχύουν οι Οδηγίες 

Πλου. 
 
2. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Θα ισχύσει ο Κώδικας ∆ιαφήµισης της  ISAF (Advertising Code). Oποιαδήποτε διαφήµιση 
επί σκάφους και αγωνιζοµένων πρέπει να συµµορφώνεται µε όσα ορίζει ο παραπάνω 
κανονισµός και οι προσθήκες της Εθνικής Αρχής του σκάφους.  
Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της σχετικής 
αδείας της Εθνικής Αρχής τους µε την ∆ήλωση Συµµετοχής. 
 

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ-∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
3.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες µε δελτίο Ε.Ι.Ο., µε πρόσφατη 

ιατρική γνωµάτευση. 
3.2 Τα σκάφη πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή στη γραµµατεία του Ν.Ο.∆. µέχρι και την 

Παρασκευή 9 Iουνίου 2017 στις 11π.µ. 
3.3 Εκπρόθεσµες δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές µόνο υπό τη διακριτική ευχέρεια 

της Επιτροπής Αγώνα, εφόσον πειστεί ότι υπήρχε αντικειµενική δυσκολία έγκαιρης 
δήλωσης, και εφόσον δεν επηρεάζεται η οµαλή διοργάνωση του αγώνα. 

3.4 Για να είναι έγκυρος ο αγώνας σε κάθε κλάση / κατηγορία, θα πρέπει να συµµετέχουν 
τουλάχιστον 9 σκάφη. 

3.5 Entry fee ορίζεται για τα σκάφη laser std., laser rdl. και laser 4,7 στα 10 ευρώ. 
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
4.1 Θα διεξαχθούν µέχρι έξι (6) ιστιοδροµίες συνολικά για κάθε κλάση.  ∆εν θα διεξαχθούν 

πάνω από 4 ιστιοδροµίες κάθε µέρα. 
4.2 Η προγραµµατισµένη ώρα για το προειδοποιητικό σήµα για την πρώτη ιστιοδροµία είναι 

12:00 το Σάββατο 10 Ιουνίου και 11:30 την Κυριακή 11 Ιουνίου. 
4.3 Την τελευταία µέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση µετά τις 16.30 
 
 
5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη Γραµµατεία του Αγώνα τις ηµέρες των ιστιοδροµιών 
από 9:30 π.µ. 

 
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 

 
Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρµο. 

 
7. ΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 

 
Οι διαδροµές θα είναι τραπέζιο ή όρτσα πρίµα. Λεπτοµέρειες θα περιλαµβάνονται στις 
οδηγίες πλου. 

 
8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
8.1 Η βαθµολογία κάθε κλάσης θα υπολογίζεται σύµφωνα µε το σύστηµα χαµηλής 

βαθµολογίας (low point scoring system) του Παραρτήµατος Α των RRS. 
8.2 Πρέπει να ολοκληρωθεί µία (1) ιστιοδροµία ώστε ο αγώνας να είναι έγκυρος. 
8.3 (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 ιστιοδροµίες η βαθµολογία ενός σκάφους θα είναι 

το σύνολο των βαθµών σε όλες τις ιστιοδροµίες. 
(β) Εάν ολοκληρωθούν από 4 έως και 6  ιστιοδροµίες η βαθµολογία ενός σκάφους θα είναι 
το σύνολο των βαθµών του σε όλες τις ιστιοδροµίες εξαιρουµένης της χειρότερης. 
 
 
 

9. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
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. Αντίγραφο του διπλώµατος ταχυπλόου να κατατίθεται στη 
Γραµµατεία του Αγώνα µαζί µε τις δηλώσεις συµµετοχής των αθλητών. 
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10. ΦΙΛΟΞΕΝΙA 

 
Για σκάφη αγωνιζόµενα ή συνοδείας αθλητών και προπονητών που έρχονται από περιοχές 
εκτός Φαληρικού Όρµου από απόσταση που θα χρειαστούν φιλοξενία, παρακαλείσθε να 
απευθυνθείτε στον ΝΟ∆ (τηλέφωνο 2104224555, fax 2104117560, e-mail nod@nod.gr 
και nt.om.delfinario@gmail.com )  

 
11. ΕΠΑΘΛΑ-ΑΠΟΝΟΜΕΣ 

 
11.1 Θα απονεµηθούν έπαθλα στους τρείς πρώτους νικητές στις κλάσεις laser standard, laser 

radial, laser 4.7, optimist.  
11.2 Η απονοµή των επάθλων θα γίνει σε χρόνο που θα ορισθεί από το Ν.Ο.∆. και θα 

ειδοποιηθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόµενοι. 
 
12. 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 ο,τιδήποτε 
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 ή θάνατο που δύναται να 
υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, κατά την διάρκεια ή µετά από την διοργάνωση. 
 

13. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

 
13.1 Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την ελάχιστη προβλεπόµενη από την 

νοµοθεσία κάλυψη (540.000€).  
13.2 Για τα αγωνιζόµενα σκάφη ορίζεται ως ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη το ποσό των 

540.000€ µη συµπεριλαµβανοµένης της θαλάσσιας ρύπανσης σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς της ISAF για ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους. 

 
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 
14.1 Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς επίσης και για δηλώσεις 

συµµετοχής, η Γραµµατεία του Αγώνα θα βρίσκεται στον Ναυταθλητικό Όµιλο 
∆ελφιναριου, Ακτή ∆ηλαβέρη 2, Μικρολίµανο, τηλέφωνο 2104224555, fax 2104117560, 
e-mail  nod@nod.gr  και nt.om.delfinario@gmail.com και σε περίπτωση ανάγκης 
Στούµπος Μάνος 6974348648 

14.2 Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Πέµπτη 17:30 – 20:30, Παρασκευή & Σάββατο 10:00 – 13:00 
 

 

                                                                                         H Οργανωτική Επιτροπή 


