
 
 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 420 
18 – 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
1.1. Διοργανωτής είναι η Ε.Ι.Ο. σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου σε 

συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου 
Πάρου. 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
2.1.   Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του διοργανωτή Ομίλου. 
Τηλ/Φαξ: 2284021800 
,E-mail: info@parosnc.gr. 
 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
3.1 Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της 

Παροικιάς. 
 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
4.1 420 ανδρών, γυναικών, εφήβων, νεανίδων 

 
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
5.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
α). των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας της ISAF 2017-2020 (RRS). 
β). των κανονισμών των κλάσεων. 
γ). της παρούσας προκήρυξης. 
δ). των οδηγιών πλου. 
ε). των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο – Αγωνιστικό πρόγραμμα 2017. 
5.2   Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται 
(κανόνας 86 RRS 2017-2020). 
 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
6.1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF. 
6.2. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. 
6.3. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων. 
 
7.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
7.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές κάτοχοι ηλεκτρονικού δελτίου της Ε.Ι.Ο.  

 
 
 
 

mailto:info@parosnc.gr


 
 

 

 
 
 

7.2. Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά συμμετοχή στην γραμματεία των 
αγώνων μέχρι την  Σάββατο 25/3/2017 στο fax: 2284021800 ή στο email: 
info@parosnc.gr . Λόγω της εορτής του Πάσχα υπάρχει περιορισμένος αριθμός 
θέσεων στο πλοίο όσο αναφορά τα τρέιλερ και τα Ι.Χ.. Παρακαλούμε ενημερώστε μας 
το συντομότερο δυνατό για τον εξοπλισμό που προτίθεστε να μετεφέρετε για να σας 
εξυπηρετήσουμε καλύτερα. 

7.3. Για την δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν φωτοτυπίες με φάξ ή email τα εξής: 
 Δήλωση συμμμετοχής  
 Δήλωση φουσκωτού  
 Αφάλεια σκαφών κ φουσκωτού 
 Δίπλωμα ταχυπλόου  
 Ταυτότητα προπονητή ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή 

Τα πιστοποιητικά σκαφών δεν χρειάζεται να σταλούν αλλά πρέπει να είναι διαθέσιμα στην 
γραμματεία των αγώνων. 
Για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής απαιτείται ο όμιλος να διαθέτει σωστικό σκάφος 
και προπονητή, το όνομα του οποίου πρέπει να γνωστοποιηθεί με την δήλωση 
συμμετοχής του ομίλου. 
7.3.2 Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 25€ ανά σκάφος 

 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
8.1  

18/04/2017 Τρίτη 12:00-18:00 Αφίξεις, δηλώσεις, σφράγισμα πανιών 

19/04/2017 Τετάρτη 11:00 Meeting προπονητών 
  13:00 Ιστιοδρομίες 

20/04/2017 Πέμπτη 13:00 Ιστιοδρομίες 
21/04/2017 Παρασκευή 13:00 Ιστιοδρομίες 
22/04/2017 Σάββατο 10:00 

17:00 
19:00 

Ιστιοδρομίες 
Απονομή – Τελετή λήξης 
Αναχωρήσεις 

8.2 Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 14:00 εφόσον έχουν γίνει 
τουλάχιστον 4 ιστιοδρομίες. Εάν διεξαχθούν από 5 και άνω θα εξαιρείται μία και από 10 
ιστιοδρομίες και πάνω θα εξαιρούνται 2. 

8.3 Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθούν έστω και 4 ιστιοδρομίες και θα αριθμούνται 
με την σειρά της πραγματοποίησης τους . 

8.4 Προγραμματίζονται 12 ιστιοδρομίες. 
8.5 Η επιτροπή μπορεί να κάνει μέχρι 4 ιστιοδρομίες την ημέρα. 
 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων. 
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10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
Θα εφαρμοστεί το παράρτημα Ρ των RRS 2017-2020 
(όπως αυτό έχει τροποποιηθεί στις Οδηγίες Πλου της ISAF). 
 
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2017-2020 
 
12. ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ 
12.1Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές πρέπει να 

είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι 
ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. 

      Επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου. 
12.2. Ο κάθε όμιλος θα πρέπει ανά 10 αθλητές να διαθέτει και ένα σωστικό  σκάφος. 
 
13. ΕΠΑΘΛΑ 
13.1.Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους αθλητές και 3 πρώτες αθλήτριες κάθε 

κατηγορίας. 
 
14. ΕΥΘΥΝΗ 
14.1.Όλοι οι αθλητές αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. 
14.2. 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 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος 420, 2017. 

 
15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
15.1 Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την 

προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους. 
 
16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
Ως εγκύκλιοι της ΕΙΟ για μεταφορές σκαφών. 
 
17. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού ομίλου Πάρου. 
Οι όμιλοι που δεν θα φέρουν αυτοκίνητο να ενημερώσουν εγκαίρως τον ΝΟΠ ώστε να 

μεριμνήσουμε για την μεταφορά τους. 
Δικαιούμενοι φιλοξενίας κατά τις ημέρες των αγώνων (Τρίτη 18/4 - Παρασκευή 21/4) είναι 

όλοι οι όμιλοι (αθλητές και προπονητές) και θα ειδοποιηθούν για το ξενοδοχείο διαμονής τους 
μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής(επισυνάπτεται φόρμα διαμονής). Tα γεύματα και τα 
lunch box θα προσφέρονται στο εντευκτήριο του ομίλου (Τετάρτη 19/4 – Σάββατο 22/4). 

Ο ΝΟΠ έχει εξασφαλίσει 50% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Blue Star 
Ferries. 

Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των εισιτηρίων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 
Erkyna Travel (τηλ:2284023112,Γαβαλάς Γιώργος).  

 Για πληροφορίες σχετικά με την τη διαμονή επικοινωνήστε με την γραμματεία του ομίλου 
(Παρασκευή-Δευτέρα 10:00-18:00 τηλ:2284021800,.  Email: info@parosnc.gr). 



 
 

 

 
 
 

Φόρμα διαμονής 
 

Όμιλος: 

 

Ημερομηνία/ώρα άφιξης: 

 

Ημερομηνία/ώρα αναχώρησης: 

 
 
Αθλητές:   

Προπονητές: 

 

Δωμάτιο Μονόκλινο Δίκλινο Τρίκλινο Τετράκλινο 

Αριθμός     

 
 
Όνομα αρχηγού αποστολής: 

 Τηλέφωνο:  

 
**Παρακαλούμε, όπως διαλέξετε τρίκλινα ή τετράκλινα έτσι ώστε να είναι δυνατή  
η εξυπηρέτηση όλων των αποστολών. 

 
Η διαμονή καλύπτεται για τις ημέρες των αγώνων (18-21/4/2017).  
 
 
 

 


