Ν. Ο. ΕΛ.
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ελευσίνας διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα για σκάφη τύπου Optimist ,
Laser 4.7 & Bug στις 1 και 2 Απριλίου 2017.
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.1 O αγώνας θα διεξαχθεί βάσει:
α. των διεθνών κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της WS 2017-2020
β. των κανονισμών των κλάσεων.
γ. της παρούσας προκήρυξης.
δ. των οδηγιών πλου.
ε. των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο.
ζ. στον κανόνα 61.1 προστίθεται: σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να
την δηλώσει στην επιτροπή αγώνων κατά τον τερματισμό του.
1.2 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 86
RRS2013-2016)
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της ΕΙΟ, φωτοαντίγραφο της
οποίας
πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία Αγώνων με τη δήλωση συμμετοχής.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής για την κατηγορία Optimist έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες
με έτος γέννησης το 2002 ή αργότερα, οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου της ΕΙΟ.
Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Ν.O.ΕΛ. με τις δηλώσεις συμμετοχής.
3.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν εγγράφως, μαζί με τα
απαραίτητα συνημμένα στη γραμματεία του Ν.Ο.ΕΛ μέχρι την Παρασκευή
31 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 στην διεύθυνση e-mail: noel_elefsinas@yahoo.gr ή ,
fax.: 210 5562021
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4.1 Σάββατο 1 Απριλίου 2017 δηλώσεις συμμετοχής 9:00 – 11:00.
Εκκίνηση Ιστιοδρομιών 12:00
Κυριακή 2 Απριλίου 2017, ώρα 11:00, εκκίνηση ιστιοδρομιών.
4.2 Θα διεξαχθούν συνολικά έξι (6) ιστιοδρομίες. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερο
από τέσσερις (4) ιστιοδρομίες την ημέρα.
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων από το Σάββατο 16 Απριλίου
2017 και ώρα 10:00.
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Κόλπο Ελευσίνας.

7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
7.1 Εάν πραγματοποιηθούν τρεις ιστιοδρομίες θα μετράνε όλες για τον υπολογισμό
της συνολικής βαθμολογίας κάθε σκάφους.
7.2 Εάν πραγματοποιηθούν τέσσερις ή περισσότερες ιστιοδρομίες θα εξαιρείται η
χειρότερη για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας κάθε σκάφους
7.3 Ο αγώνας είναι έγκυρος έστω και αν πραγματοποιηθεί μία ιστιοδρομία.
7.4 Σε περίπτωση ισοβαθμίας νικητής θα είναι ο αθλητής με την καλύτερη τελευταία ιστιοδρομία.
8. ΣΚΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
8.1 Τα σκάφη προπονητών και υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων.
8.2 Οι χειριστές τους είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, θα πρέπει να είναι
κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου και να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop)
που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής.
8.3 Οι προπονητές πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας εξάσκησης επαγγέλματος ή
ταυτότητα προπονητού.
9. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Τα σκάφη των ομίλων θα μπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.ΕΛ.
10. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Optimist
Optimist

Παίδων – Κορασίδων (γεννημένοι το 2002 – 2005)
Αγόρια – Κορίτσια (γεννημένοι το 2006 & μετά)
Laser 4.7 Αγόρια – Κορίτσια (γεννημένοι 1999 - 2004 )
BUG
Αγόρια – Κορίτσια (γεννημένοι 1999 - 2004 )
11. ΕΥΘΥΝΗ
11.1 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 κατά την
διάρκεια του αγώνα.
11.2 Υποχρεωτικά όλοι οι προπονητές θα πρέπει να έχουν VHF συντονισμένο στο κανάλι 69
κατά τη διάρκεια του αγώνα.
12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης
προς τρίτους για ποσό όχι λιγότερο από 540.000€. Αντίγραφο του συμβολαίου πρέπει να
κατατεθεί στη γραμματεία του Ν.Ο.ΕΛ μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.
13. ΕΠΑΘΛΑ
13.1 Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών:
Παίδων Αγοριών (έτος γέννησης 2002 ή αργότερα).
Παίδων Κορασίδων (έτος γέννησης 2002 ή αργότερα).
11χρονα Αγόρια (έτος γέννησης 2006 ή αργότερα).
11χρονα Κορίτσια (έτος γέννησης 2006 ή αργότερα).
Αγοριών Κορίτσια
Laser 4.7
Αγοριών Κορίτσια
Bug
Έπαθλο θα απονεμηθεί και στον Μικρότερο Αθλητή Optimist που έχει τερματίσει έστω μία
ιστιοδρομία.
13.2 Η κατάταξη των κατηγοριών Παίδων και των Κορασίδων θα εξαχθεί από τη γενική κατάταξη.
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία
του Ν.Ο.ΕΛ, στην Ελευσίνα, στην διεύθυνση:
e‐mail: noel_elefsinas@yahoo.gr
ή , τηλ.: 210 5562021, fax.: 210 5562021

