
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 4.7  
Εφήβων-Νεανίδων/Παίδων-Κορασίδων 

02-05 Ιουλίου 2017 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 

[DP]  ορίζει ένα κανόνα για την παράβαση του οποίου η ποινή ευρίσκεται στη διακριτική απόφαση της 
Επιτροπής Ενστάσεων και μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση. 
[NP] ορίζει ότι η παράβαση αυτού του κανόνα δεν αποτελεί αιτία υποβολής ένστασης από ένα σκάφος  
[SP] ορίζει ένα κανόνα για τον οποίο μία ορισμένη μπορεί να επιβληθεί από την Επιτροπή Αγώνων χωρίς 
εκδίκαση. 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ            

Ο Ν.Ο. Αιγίου, διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα σκάφη τύπου Laser 4.7. Ο αγώνας τελεί 
υπό την αιγίδα της ΕΙΟ.  
 

2. ΚΑΝΟΝΕΣ 
2.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
 α). των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας της World Sailing 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. 
 2.2   Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται 

       (κανόνας 86 RRS 2017-2020). 
 
3.   ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ            

[DP] [NP]   Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί 
από την οργανώτρια αρχή.  
 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
4.1 Όλοι οι αθλητές πρέπει να είναι κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με ετήσια ιατρική γνωμάτευση σε 

ισχύ και έτος γεννήσεως 2000 και μετά.  
4.2 Οι αθλητές πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην Ε.Ι.Ο. μέσω των ομίλων τους μέχρι 25 Ιουνίου 

2017 στον Όμιλο Αιγίου  τηλ/φαξ: 26910-21231, e-mail: noa@no-egiou.gr Για την δήλωση 
συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν φωτοτυπίες με φαξ ή e-mail από τα εξής:  

 Δήλωση συμμετοχής  
 Δελτία Αθλητών 
 Δήλωση φουσκωτού 
 Ασφάλειες σκαφών & φουσκωτού 
 Ταυτότητα Προπονητή ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή 
 Δίπλωμα Ταχυπλόου 

4.3 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   

4.4 Παράβολο συμμετοχής 20€ ανά σκάφος 
. 
 
 
 
 



 
 
 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
5.1 Ημ/νία  02/07 10:00–14:00 & 16:00-20:00 αφίξεις-δηλώσεις-σφράγισμα πανιών                           

         
          Ημ/νία   03/07   09:00 – 11:00                                αφίξεις-δηλώσεις-σφράγισμα πανιών 
 

 Ημ/νία   03/07    13:00     ιστιοδρομίες 

 Ημ/νία   04/07               11:00                              ιστιοδρομίες  

 Ημ/νία   05/07    11:00                ιστιοδρομίες  

Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 17:00 ώρα.  
5.2 Θα διεξαχθούν 9 ιστιοδρομίες. Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την ημέρα. 

 
6 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 
DP] [NP]   Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με 
τους κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας καταμετρητής της επιτροπής 
αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο.  
 
6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων την Κυριακή 02/07/2016. 
 

7 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Ν.Ο. Αιγίου   
 

8 Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
 Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 
 

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
9.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS.   

 
10 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

10.1 Πρέπει να πραγματοποιηθούν 3 ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρο το πρωτάθλημα. 
10.2 (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το 

σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες. 
(β) Εάν ολοκληρωθούν από 4 και άνω ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το 
σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης 

 
11 ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

[DP]   12.1   Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι 
προπονητές 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, και τα σκάφη να είναι εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο 
σωστικά μέσα και εφόδια. 

12.2     Κάθε ομάδα θα πρέπει να διαθέτει συνοδευτικά σκάφη ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών 
της ως εξής: 

Μέχρι 10 σκάφη, ένα συνοδευτικό 
  Από 11 μέχρι 20 σκάφη, δύο συνοδευτικά 

 



 
12 ΕΠΑΘΛΑ 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στα 3 πρώτα αγόρια και στα 3 πρώτα κορίτσια κάθε κατηγορίας. 

13 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Ο διοργανωτής 
Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή 
πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. 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.  
 
 
 

14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
14.1 Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την ελάχιστη προβλεπόμενη από την 

νομοθεσία κάλυψη (540.000€).  
14.2 Για τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται ως ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη το ποσό των 540.000€ 

μη συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης.   
 

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία των αγώνων στο 
Ναυτικό Όμιλο Αιγίου  τηλ/φαξ: 26910-21231, e-mail: noa@no-egiou.gr 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Α. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του Ναυτικού Ομίλου Αιγίου. 

Β. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
   Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. 
Από τον Ν.Ο.Αιγίου έχει προταθεί το Ξενοδοχείο “RODINI BEACH HOTEL” τηλ:2610-931300   
φαξ:2610932077 e-mail: rodinhtl@otenet.gr στο οποίο το κόστος είναι 22€ το Άτομο ημερησίως με 
πρωινό και 1 γεύμα. Επίσης θα υπάρχει λεωφορείο για από και προς τον όμιλο, Δωρεάν. Άλλα 
προτεινόμενα ξενοδοχεία από το Ν.Ο. Αιγίου είναι:   ΑΦΡΙΚΑ, HARMONY HOTEL APPTS, ΚΑΝΕΛΛΗ, 
ΚΙΑΝΥ ΑΚΤΗ, ΠΛΑΖ, ΘΕΜΙΣΤΩ, FLORIDA BLUE BAY, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ (Για πληροφορίες και τιμές 
πρέπει να επικοινωνήσετε με το Ξενοδοχείο της επιλογής σας)  


