
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ & ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ CAMP 

Iolkos Christmas Cup 

Κατηγορίες Optimist  

Laser 4,7, Laser Radial, Laser STD 

26-29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

1.1  Οι αγω ́νες θα διε ́πονται απο ́ τους κανόνες, ο ́πως αυτοί ορίζονται 
στους Κανόνες Αγω ́νων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2013-2016  
1.2  Θα ισχυ ́σουν οι κανονισµοί των κλάσεων  

 1.3  Θα ισχυ ́σουν οι σχετικές εγκύκλιοι της ΕΙΟ  

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.1 Δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες οι οποίοι 
ει ́ναι κάτοχοι δελτι ́ου της ΕΙΟ µε ετήσια ιατρική γνωµάτευση. Οι δηλώσεις 
συµµετοχής πρέπει να αποσταλούν στην γραµµατεία των αγω ́νων µέχρι 
την Παρασκευή 22/12/2017 στο mail novasailing@gmail.com ή στο fax 
2421020376. 

3. Προπονητικό Camp 

3.1 Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των αθλητών διοργανώνεται 
προπονητικό camp που θα περιλαµβάνει θεωρητική προετοιµασία πριν τον 
αγώνα και αγωνιστικό απολογισµό για τις δύο πρώτες ηµέρες. 

3.2 Υπεύθηνοι προπονητές για την κλάση Optimist θα είναι οι: 
Αργυρόπαις Ελυθερία και Νικόλαος Μπεναξίδης 

3.3 Υπεύθηνοι προπονητές για την κλάση Laser θα είναι οι: 
Παπαγεωργίου Νικόλαος και Πινιάρης Αθανάσιος 

 



4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

4.1 Τρίτη 26 Δεκεµβρίου:    Εγγραφές: 12:00-19:00  
 

Συγκέντρωση Θεωρία Αθλητών Optimist 16.00-17.30 
Συγκέντρωση Θεωρία Αθλητών Laser 17.30-19.00 
 

 4.2 Τετάρτη 27 Δεκεµβρίου:   Εγγραφές:08:00-10:00 

	Αγω ́νες :  ώρα εκκίνησης 12.00 
Θεωρητικός απολογισµός µετά τους αγώνες 
 

      4.3 Πέµπτη 28 Δεκεµβρίου, ώρα εκκίνησης 11:00  
 Θεωρητικός απολογισµός µετά τους αγώνες 

       4.4 Παρασκευή 29 Δεκεµβρίου: ώρα εκκίνησης 10:00. 

Την τελευταία ηµέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση µετά τις 
15.00 

      4.5 Είναι προγραµµατισµένες 9 ιστιοδροµίες. Δε θα διεξαχθούν  
            περισσότερες απο ́ 4 ιστιοδροµίες την ηµέρα.  

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ  

      5.1 Οι οδηγι ́ες πλου θα διατίθενται απο ́ τη γραµµατεία των αγώνων από                    
           την Δευτέρα 26 Δεκεµβρίου.  

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ  

Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθου ́ν στον κόλπο του Βόλου  

7. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  

Οι διαδροµές θα περιλαµβάνονται στις οδηγι ́ες πλου.  

8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

8.1 Ο αγώνας θα είναι έγκυρος µε όσες ιστιοδροµίες 
πραγµατοποιηθούν 

8.2  (α) Εα ́ν ολοκληρωθούν λιγο ́τερες απο ́ 4 ιστιοδροµίες, η 
βαθµολογία ενός σκάφους θα είναι το συ ́νολο των βαθµών σε ο ́λες τις 



ιστιοδροµίες. 
(β) Εα ́ν ολοκληρωθούν 4 η ́ περισσότερες ιστιοδροµίες, η βαθµολογία 
ενός σκάφους θα είναι το συ ́νολο των βαθµών του σε όλες τις 
ιστιοδροµίες εξαιρουµένης της χειρο ́τερης.  

9. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραµµατεία των 
αγώνων. Οι χειριστές πρε ́πει να είναι υπεύθυνοι για τις µετακινήσεις 
τους, να φορούν το βραχιο ́λι ασφαλει ́ας (quick - stop) που συνδέεται 
µε το διακόπτη της µηχανη ́ς καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώµατος 
ταχυπλόου.  

10. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Όλοι οι συµµετέχοντες αγωνι ́ζονται σύµφωνα µε το θεµελιώδη κανόνα 
4, RRS-ISAF. Ο διοργανωτη ́ς Ο ́µιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν 
καµία απολύτως ευθύνη για οτιδη ́ποτε συµβεί σε άτοµα ή πράγµατα 
το ́σο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. 
Βλέπε τον κανόνα 4 «Απο ́φαση για συµµετοχη ́ σε αγώνα». Η 
διοργανω ́τρια αρχη ́ δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για ζηµία υλικών η ́ 
τραυµατισµό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονο ́τα 
συναφή πριν, η ́ κατά την διάρκεια, ή µετά από την διοργάνωση.  

11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  

Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόµενη από 
τη νοµοθεσία κάλυψη (540.000€). 
Για ο ́λα τα αγωνιζο ́µενα σκάφη ορίζεται, το ύψος της κάλυψης σύµφωνα 
µε τους κανονισµούς της ISAF από τη διοργανω ́τρια αρχη ́.  

       12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Για περισσότερες πληροφορι ́ες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε µε τη 
γραµµατεία των αγώνων στο τηλε ́φωνο 2421027376 ή στο e-mail 
novasailing@gmail.com 

Πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν την διαµονή των αθλητών και 
το πρόγραµµα εκδηλώσεων θα δηµοσιευθούν στην σελίδα facebook 
του ιστιοπλοϊκού τµήµατος:  Nova Sailing 

 



 


