
 Σελ. 1 από 2 

 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
                                        ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΑΖ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΚ 35006 
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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
 

ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ « ΣΔΛΙΟ ΚΑΕΑΝΣΕΙΓΖ 2017» 
ΓΙΑ ΚΑΦΖ ΣΤΠΟΤ OPTIMIST & LASER 4.7 

ΣΖΝ ΚΤΡΙΑΚΖ 27/08/2017 
 
1. ΟΡΓΑΝΩΣΖ  

Ναπηηθόο Όκηινο Αγίνπ Κωλ/λνπ 
 

2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
2.1. Η γξακκαηεία αγώλωλ ζα είλαη ζηα γξαθεία ηνπ δηνξγαλωηή νκίινπ, 

 ηει: 6974720511       fax: 2235033330     e-mail: info@noak.gr 
 

3. ΠΔΡΙΟΥΖ ΓΙΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ 
3.1. Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηoλ θόιπν ηνπ Αγίνπ Κωλ/λνπ κπξνζηά από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Οκίινπ. 
 
4. ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ 
4.1. OPTIMIST: Παίδωλ – Κνξαζίδωλ (γελλεζέληεο από ην 2006 θαη κεηά). 
4.2. LASER 4.7: Εθήβωλ. 
 
5. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
5.1. Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ βάζεη: 
 α). ηωλ θαλνληζκώλ αγώλωλ ηζηηνπινΐαο  ηεο ISAF 2017-2020 (RRS). 
 β). ηωλ θαλνληζκώλ ηωλ θιάζεωλ. 
 γ). ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο.  
 δ). ηωλ νδεγηώλ πινπ. 
 ε). ηωλ ζρεηηθώλ εγθπθιίωλ ηεο Ε.Ι.Ο. 
5.2 Οη νδεγίεο πινπ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θαλόλεο, όπνπ απηό επηηξέπεηαη  

 
6. ΓΙΑΦΖΜΙΔΙ 
6.1. Ο αγώλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία C ωο πξνο ηνλ θαλνληζκό 20 ηεο ISAF. 
6.2. θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηεο Ε.Ι.Ο. 
6.3. Φωηναληίγξαθν ηεο έγθξηζεο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία αγώλωλ. 
 
7. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΓΖΛΩΔΙ  
7.1. Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αζιεηέο-αζιήηξηεο θάηνρνη δειηίνπ ηεο Ε.Ι.Ο. κε εηήζηα ηαηξηθή 

γλωκάηεπζε. Σα δειηία πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηε γξακκαηεία ηνπ δηνξγαλωηή νκίινπ. 
7.2. Οη όκηινη πξέπεη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή κέρξη ηελ 24/08/2017 ηαρπδξνκηθώο ή κε fax ζην 

2235033330 ή κε e-mail ζην info@noak.gr 
 

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
8.1. Ηκ/λία 27/08/2017 ώξα 10.00 αθίμεηο – δειώζεηο. 
 Ηκ/λία 27/08/2017 ώξα 11.00-16.00 ηζηηνδξνκίεο. 
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 Δελ ζα δνζεί εθθίλεζε κεηά ηελ 16.00 ώξα. 
8.2. Δελ ζα δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξεο από ηξεηο (3) ηζηηνδξνκίεο. 
 Εάλ δηεμαρζνύλ από ηέζζεξηο (4) θαη άλω ζα εμαηξεζεί κία. 
8.3. Ο αγώλαο είλαη έγθπξνο αλ πξαγκαηνπνηεζεί έζηω θαη κηα (1) ηζηηνδξνκία θαη ζα αξηζκνύληαη κε ηελ 

ζεηξά ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο . 
 
9. ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΔΙ 
9.1. Γηα θάζε ζθάθνο πξέπεη λα ππάξρεη έλα έγθπξν πηζηνπνηεηηθό θαηακέηξεζεο. 
 
10. ΟΓΖΓΙΔ ΠΛΟΤ 
10.1. Οη νδεγίεο πινπ ζα δηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηωλ αγώλωλ. 
 
11. ΓΙΑΓΡΟΜΖ 
11.1. Η δηαδξνκή ηωλ αγώλωλ ζα αλαθνηλωζεί ζηηο νδεγίεο πινπ. 
 
12. ΤΣΖΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
12.1. Θα εθαξκνζηεί ην παξάξηεκα Ρ ηωλ RRS 2017-2020. 
 
13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
13.1. Θα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο, παξάξηεκα Α2 RRS 2017-2020 
 
14. ΤΝΟΓΑ ΚΑΦΖ 
14.1. Σα ζπλνδά ζθάθε πξέπεη λα δειωζνύλ ζηε γξακκαηεία αγώλωλ θαη νη ρεηξηζηέο πξέπεη λα είλαη 

ππεύζπλνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Τπνρξεωηηθά  ζα πξέπεη λα θνξνύλ ην βξαρηόιη αζθαιείαο 
(quick - stop) πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθόπηε ηεο κεραλήο. Επίζεο πξέπεη λα είλαη θάηνρνη  
δηπιώκαηνο ηαρππιόνπ. 

 
15. ΔΠΑΘΛΑ 
15.1. Έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο ληθεηέο ηωλ θαηεγνξηώλ: 

1. Γεληθήο Optimist 
2. Γεληθήο Laser 
3. Optimist Κνξαζίδωλ 
4. Laser Κνξαζίδωλ 

      Καζώο θαη αλακλεζηηθά έπαζια ζηνλ κηθξόηεξν αζιεηή θαη ζηνλ θαιύηεξν αζιεηή ηνπ ΝΟΑΚ 
 
16. ΔΤΘΤΝΖ 
16.1. Όινη νη αζιεηέο-αζιήηξηεο  αγωλίδνληαη ζύκθωλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, RRS-ISAF.  
16.2. Ο δηνξγαλωηήο όκηινο θαη νη επηηξνπέο δελ θέξνπλ θακία απνιύηωο επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε 

άηνκα ή πξάγκαηα ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 
 

17. ΑΦΑΛΔΙΑ 
17.1. Όια ηα αγωληδόκελα θαη ζπλνδά ζθάθε ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλα γηα δεκηέο έλαληη ηξίηωλ κε 

πνζό όρη ιηγόηεξν από 350.000 €. 
 
                      Άγηνο Κωλζηαληίλνο  17/08/2017 

 
Ο Πξόεδξνο                                                           Ο Γξακκαηέαο 

 
 

Ν. Κάθαξεο                                                       Ι. Σξαγόπνπινο 


