
 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

                    
                     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ  

Ο Όµιλος ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ προκηρύσσει  διασυλλογικό αγώνα για 
σκάφη  Dragon, HANSA 2.3 & 2.4 MR στις 9 & 10 ∆εκεµβρίου  2017. 

 

 
 

1.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
1.1 Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανονισµούς όπως αυτοί ορίζονται στους Κανονισµούς 

Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της WS 2017-2020. 
1.2 Των κανονισµών κλάσεων. 
1.3 Tης παρούσας προκήρυξης και των οδηγιών πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. 

1.4 Στον κανόνα 61.1 προστίθετaι : Σκάφος το οποίο 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. 

1.5 Οι  οδηγίες  πλου  µπορούν να  τροποποιήσουν κανόνες  (όπου  επιτρέπεται από  τους 
κανονισµούς, σύµφωνα µε το άρθρο 86 RRS). 

 
2.  ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

2.1 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 έγκυρη 
ιατρική γνωµάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραµµατεία των αγώνων µε τις 
δηλώσεις συµµετοχής κατά την ηµέρα εγγραφής. 

3.2 Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν εγγράφως µέχρι το Σάββατο 9 
∆εκεµβρίου µε   fax στο 210 4127757 ή µε e mail στο sailing@ycg.gr, µαζί   µε την δήλωση    

Συµµετοχής Συνοδού Σκάφους και αντίγραφα των ασφαλιστικών συµβολαίων   
αγωνιζόµενων   και   συνοδευτικών   σκαφών, καθώς  και  την  άδεια  χειριστή  ταχυπλόου  
σκάφους . 

3.3 Οι  προπονητές  πρέπει  να  καταθέσουν  στην  γραµµατεία  την  ταυτότητα προπονητή 
που θα είναι ισχύ. 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

    Σάββατο 9   ∆εκεµβρίου  2017, ώρα 11:00 ιστιοδροµίες 

   Κυριακή 10 ∆εκεµβρίου 2017,            ώρα 11:00 ιστιοδροµίες 
 

Έχουν προγραµµατιστεί έξι ιστιοδροµίες. Την Κυριακή δεν θα δοθεί εκκίνηση µετά τις 15:00. 
 
5.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι   οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη  γραµµατεία των αγώνων το  Σάββατο 9 ∆εκεµβρίου 
2017και ώρα 09:30 

 
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 Ο αγώνας θα είναι έγκυρος µε όσες ιστιοδροµίες πραγµατοποιηθούν. 
8.2 Εάν πραγµατοποιηθούν τρεις ιστιοδροµίες, θα υπολογισθούν όλες για τη βαθµολογία 

ενός σκάφους. Από τέσσερις (4) ιστιοδροµίες και άνω θα εξαιρεθεί µία για τον υπολογισµό 
της βαθµολογίας (Τροποποίηση RRS Παράρτηµα 2) 
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8.3 ∆εν θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις (4) ιστιοδροµίες την ηµέρα. 
 
9.  ΣΥΝΟ∆Α ΣΚΑΦΗ 

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. 

 
10. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα  συµµετέχοντα  σκάφη  µπορούν  να  φιλοξενηθούν  στις  εγκαταστάσεις του ΝΟΕ .   

 
11. ΕΠΑΘΛΑ 

Έπαθλα θα απονεµηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών 
Η ηµεροµηνία και ώρα των απονοµών θα ανακοινωθούν εγκαίρως στους συµµετέχοντες 
Οµίλους. 

 
12. ΕΥΘΥΝΗ 

Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες  αγωνίζονται σύµφωνα µε το θεµελιώδη κανόνα 4, RRS-WS. 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 πριν, ή κατά την 
διάρκεια     του     αγώνα     ή     µετά     από     την     διοργάνωση.     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. 

 
13. 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. 

 
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία των 
αγώνων, τηλέφωνα: 210 4220506, & fax 210 – 4127757. Email: sailing@ycg.gr 

 
 
 
 

∆εκέµβριος  2017 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή 


