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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο  Ν.Ο. ∆ελφινάριο διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα για σκάφη τύπου OPTIMIST 

στις 4  και 5 Φεβρουαρίου 2017 µε την επωνυµία «Σπύρου Παπαδή». 

 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανονισµούς όπως αυτοί ορίζονται στους Κανονισµούς 

*Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ΙSAF 2017 – 2020 της World Sailing. 

 *Tους Κανόνες και Κανονισµούς  των αντίστοιχων κλάσεων. 

 *Την παρούσα Προκήρυξη, τις Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση 

αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου. 

 Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να επιδεικνύει µία κόκκινη σηµαία σύµφωνα 

µε τη δεύτερη πρόταση του RRS 61.1 (a).  Αυτό τροποποιεί τον RRS 61.1 (a) (2).  Το σκάφος 

πρέπει να επιδεικνύει την κόκκινη σηµαία µέχρι να σταµατήσει να αγωνίζεται και πρέπει να 

ενηµερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, 

αµέσως µετά τον τερµατισµό του.  Αυτό τροποποιεί την τρίτη πρόταση του RRS 61.1 (a) 

 

2. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

 Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Παραρτήµατος 4 των 

κανονισµών.   

 Η εφαρµογή των διατάξεων του παραρτήµατος θα ισχύει από την 07:00 του Σαββάτου 4 

Φεβρουαρίου 2017 µέχρι και την 12:00 της ∆ευτέρας 6 Φεβρουαρίου 2017. 

 Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο., φωτοαντίγραφο της 

οποίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραµµατεία Αγώνων µε τη δήλωση συµµετοχής. 

 

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

3.1  ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες µε έτος γέννησης το 2002 ή αργότερα, 

οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου της ΕΙΟ µε ετήσια ιατρική γνωµάτευση.  Τα δελτία πρέπει να 

κατατεθούν στη γραµµατεία του ΝΟ∆ µε τις δηλώσεις συµµετοχής, τα ασφαλιστήρια σκαφών 

και συνοδών σκαφών καθώς και τη δήλωση συνοδου σκάφους. 

3.2 Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να κατατεθούν εγγράφως,( fax: 210 4117560, e-mail: 

nt.om.delfinario@gmail.com) µαζί µε τα απαραίτητα συνηµµένα στη γραµµατεία του Ν.Ο.∆ 

µέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00. 

3.3     Ορίζεται παράβολο συµµετοχής 10,00 ευρώ για κάθε αθλητή. 
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.1 Οι ιστιοδροµίες θα πραγµατοποιηθούν ως εξής: 

4 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 12:00, εκκίνηση 1ης ιστιοδροµίας. 

5 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 12:00, εκκίνηση ιστιοδροµιών. 

4.2 Θα διεξαχθούν συνολικά έξι (6) ιστιοδροµίες. ∆εν θα διεξαχθούν περισσότερο από τέσσερις (4) 

ιστιοδροµίες την ηµέρα. 

 

 

5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραµµατεία των αγώνων από το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 

2017 και ώρα 10:00. 

 

      6.  ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

            Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρµο.   
 

7. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

Λεπτοµέρειες για τη διαδροµή θα ανακοινωθούν µε τις οδηγίες πλου. 

 

8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

8.1  Για να είναι έγκυρος ο αγώνας θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον 1 ιστιοδροµία. 

8.2 Εάν πραγµατοποιηθούν τρεις ιστιοδροµίες θα µετράνε όλες για τον υπολογισµό της συνολικής 

βαθµολογίας κάθε σκάφους. 

8.3 Εάν πραγµατοποιηθούν τέσσερις ή περισσότερες ιστιοδροµίες θα εξαιρείται η χειρότερη για 

τον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας κάθε σκάφους. 

 

9. ΣΚΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

9.1 Τα σκάφη προπονητών και υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραµµατεία αγώνων.  

9.2 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. 

9.3 Αν ο προπονητής δεν έχει επαφή µε VHF καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα µπορεί να επιβληθεί 

από την Επιτροπή Ενστάσεων ποινή στους αθλητές, που µπορεί να είναι µικρότερη της 

ακύρωσης. 

 

 

10.  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα σκάφη των οµίλων εκτός Σαρωνικού θα µπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.∆. 

Θα προσφερθεί φαγητό και τις δύο µέρες, στους αθλητές και συνοδούς. 

 

11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

11.1   Αγοριών  

Παίδων (έτος γέννησης 2006 ή αργότερα) 

Κοριτσιών  

Κορασίδων (έτος γέννησης 2006 ή αργότερα) 

Ανάλογα της συµµετοχής θα καθοριστούν και άλλες κατηγορίες. 

11.2 Η κατάταξη των κατηγοριών Παίδων και των Κορασίδων θα εξαχθεί από τη γενική κατάταξη. 

11.3   Θα δοθούν δώρα στους νικητές, προσφορά του καταστήµατος VMG Factory. 
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12. ΕΥΘΥΝΗ 

Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες  αγωνίζονται σύµφωνα µε το θεµελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Οι 

διοργανωτές Όµιλοι 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. 

 

13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όλα τα αγωνιζόµενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς 

τρίτους όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία.  Αντίγραφο του συµβολαίου πρέπει να κατατεθεί στη 

γραµµατεία του ΝΟ∆ µαζί µε τις δηλώσεις συµµετοχής. 
 

 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περεταίρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία του 

ΝΟ∆, στο Μικρολίµανο, Ακτή ∆ηλαβέρη 2, τηλ.: 210 4224555, fax.: 210 4117560 

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Πέµπτη 17:30 – 20:30, Παρασκευή & Σάββατο 10:00 – 13:00 

 

 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή 

 

 
                               

 
 


