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                                         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
                               ΡΕΓΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΠΟΡΟΥ 2017 

   

                             OPTIMIST- LASER-CATAMARAN 

                         ΙΣΤΙΟΣΑΝΙ∆Α   ΚΛΑΣΗΣ DIVISION ΙΙ ΚΑΙ                    

                                    ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

                                     TOPAZ OMEGA ΚΑΙ ΟPEN 

                                                  

                                            23-25 Ιουνίου 2017 

 

                                           Θα διεξαχθεί  στην:  

                               Βουρβουρού  Σιθωνίας Χαλκιδικής 

    

                   

 

                                          ∆ιοργανωτής όµιλος : 

 
       

                  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ν.Ο.Θ.) 

                                                              
                                        ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ID2CA 

                                                         

                                                                 
 

 

 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανονισμούς των κλάσεων Optimist, Laser, Division II 

1.2 Θα ισχύουν οι κανονισμοί ιστιοδρομιών της World Sailing 2017-2020 (WS RR 2017-2020) 

1.3 Θα ισχύουν κανονισμοί που προκύπτουν από την παρούσα προκήρυξη 

1.4 Θα ισχύουν κανονισμοί που προκύπτουν από τις οδηγίες πλου 
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1.5 Εάν υπάρξει σύγχυση στην ερμηνεία κανονισμών  μεταξύ Ελληνικής και Αγγλικής 

γλώσσας θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. 

 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα 

χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή. 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σκάφη που πληρούν τις προδιαγραφές της κλάσης 

Optimist, Laser,ιστιοσανίδες division2, καθώς και ιστιοσανίδες ελεύθερης κατηγορίας 

(χωρίς κάποιους περιορισμούς που θα συμμετέχουν σε ξεχωριστή βαθμολογική 

κατάταξη) και catamaran χωρίς περιορισμούς. Ειδικά για την κατηγορία division II όλοι 

οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον υποστηρικτικά μέλη της ID2CA και ο 

εξοπλισμός(σκάφη- πανιά) με τον οποίο θα αγωνισθούν να φέρει τα ειδικά 

αυτοκόλλητα (stickers). Θα υπάρχει επιπλέον μια ανοικτή κατηγορία όπου μπορεί να 

συμμετάσχει οποιοδήποτε μικρό ιστιοφόρο που δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω 

κλάσεις. 

3.2 Online  δήλωση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί στην διεύθυνση 

http://www.nasyop.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-

%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%b7%cf%83-

registration-form/ . Επίσης δήλωση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί με την αποστολή 

της επισυναπτόμενης φόρμας στο παράρτημα C συμπληρωμένης στο email 

nasyopsailing@gmail.com  

3.3 Για την κατηγορία division 2  ο αγώνας συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα της 

ID2CA και μετράει για την ετήσια κατάταξη (Ranking list) με συντελεστή 1 

3.4 Για τις κατηγορίες topaz και omega  θα υπάρξει μια ξεχωριστή κατάταξη όπου θα 

βαθμολογηθούν πληρώματα με συγγένεια εξ’αίματος. Ειδικά για την κατηγορία αυτή 

υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης σκάφους από την επιχείρηση sailing time με τηλ 

επικοινωνίας  6970051202 και email info@sailingtime.gr  

3.5 Για την κατηγορία division 2 θα διεξαχθεί και αγώνας Match Race με ξεχωριστή 

βαθμολογία  

 

4. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

4.1      Τα παράβολα συμμετοχής ορίζονται ως εξής: Νέοι 10 ευρώ, Άνδρες/Γυναίκες          

            25 ευρώ. 

4.2     Έκπτωση 5 ευρώ θα υπάρξει σε όσους δηλώσουν συμμετοχή πριν από την 10 Ιουνίου                   

2017 

4.3    Τα παράβολα συμμετοχής που θα πληρωθούν στη γραμματεία την ημέρα του αγώνα θα    

είναι σε ρευστό 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

5.1 Παρασκευή 23 Ιουνίου   10.00-12.00 Εγγραφές για τον αγώνα Match Race της 

κατηγορίας division 2, κλήρωση ζευγαριών. 
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5.2 Παρασκευή  23 Ιουνίου   1200-12.15 Συγκέντρωση κυβερνητών. 

Παρασκευή  23 Ιουνίου   12.30    Αγώνας Match Race division 2. 

Παρασκευή 23 Ιουνίου   19.00 εγγραφές  

Σάββατο  24 Ιουνίου       10.30  εγγραφές 

Σάββατο  24  Ιουνίου      12.00  συγκέντρωση κυβερνητών 

Σάββατο  24 Ιουνίου       12.15  Ιστιοδρομίες 

Σάββατο  24 Ιουνίου       21.00 Πάρτυ-τελετή έναρξης 

Κυριακή   25 Ιουνίου      10.30 συγκέντρωση κυβερνητών 

Κυριακή   25 Ιουνίου      10.45 ιστιοδρομίες 

Κυριακή   25 Ιουνίου      19.00 απονομή επάθλων 

5.3      Θα καταβληθεί προσπάθεια να διεξαχθούν 8 ιστιοδρομίες.  Δε θα διεξαχθούν 

περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την ημέρα. 

 

 

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη περιοχή που περιγράφεται στο παράρτημα Α  

 

7. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

7.1    Οι διαδρομές θα είναι ολυμπιακό τρίγωνο όπως περιγράφεται παρακάτω.  Λεπτομέρειες 

θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 

 
 

 

7.2 Διαδρομή όρτσα-πρύμα 
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 Η διαδρομή μπορεί να γίνει 2 φορές ανάλογα με τις οδηγίες που θα δοθούν στη 

συγκέντρωση κυβερνητών. 

 Η διαδρομή αυτή θα ισχύει και για τον αγώνα Match Race Division 2. Αναλυτικές 

λεπτομέρειες για τους κανόνες διεξαγωγής του αγώνα αυτού θα υπάρξουν στις οδηγίες 

πλου και στην συγκέντρωση κυβερνητών. 

  

 

 

    

8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

8.1 Πρέπει να ολοκληρωθούν 1 ιστιοδρομία ώστε η ο αγώνας να είναι έγκυρος. 

(α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 5 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα 

είναι το σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. (β) Εάν ολοκληρωθούν 6  η 

περισσότερες ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών 

του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης. 

 

8.2 Θα ισχύει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας. 

 

 

9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Οι κατηγορίες θα είναι ως ακολούθως 

ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΑΓΟΡΙΩΝ 

ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

LASER 

      DIVISION ΙΙ κατηγορία Α, Β, C 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ WINDSURFING( οποιαδήποτε ιστιοσανίδα χωρίς περιορισμούς 

καταμέτρησης σε χωριστή βαθμολογική κατάταξη) 

CATAMARAN (χωρίς περιορισμούς καταμέτρησης) 

Ελεύθερη κατηγορία μικρών σκαφών.   

Αγώνας «εξ αίματος» για τις κατηγορίες topaz-omega και open. 
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Τουλάχιστον  3 συμμετοχές πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κατηγορία για να είναι σε ισχύ. 

Η επιτροπή αγώνα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις κατηγορίες. 

10. ΕΠΑΘΛΑ 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.  

Στον αγώνα Match Race division II  μετάλλιο θα δοθεί στον νικητή κάθε  ζευγαριού. 

 

 

11. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όλοι οι συµµετέχοντες  αγωνίζονται σύµφωνα µε το θεµελιώδη κανόνα 4, RRS-WS 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 ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, 
ή κατά την διάρκεια, ή µετά από την διοργάνωση. 
Όλοι οι αγωνιζόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν  ιατρική βεβαίωση όπου να γνωµατεύεται ότι δεν 
υπάρχει αντένδειξη για την συµµετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες. Το αθλητικό δελτίο της 
ΕΙΟ  η άλλης εθνικής αρχής έχει θέση τέτοιας γνωµατεύσεως. 

 

 

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ απευθυνθείτε στην 

διεύθυνση nasyopsailing@gmail.com 

 

13. ∆ΙΑΜΟΝΗ 

1)Barbagiannis house +302375031457&+306978639354 

2)OCEANUS APARTMENTS antoniasantzi@yahoo.gr  ,+302375032292 
&+306942440949 

3)MELEKOS MAKIS  

6983427417 

4)LOZOFIDOU NANA 

2375091292 

5)VAFIADIS 

2375031406 

6)KARGAS AGGELOS 

2375031244 

7)GIANNELIS DIMITRIS 

2375031402 

8) Camping: http://www.lacaracamping.gr/  

9) Camping: http://www.camping-rea.gr/ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Θέση όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες 

 

 

 

Στίβος αγώνων 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

REGISTRATION FORM 
 

Name  Sail No  

Surname  

Address  

City  Postal Code  

Country  

Nationality  

Phone No  

Mobile No  

Email  

CLASS  

CLUB 

DATE OF BIRTH 

 

 


