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1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ο Ναυτικός Όμιλος  Ελλάδος και ο Ιστιοπλοϊκός 

Όμιλος Πειραιώς διοργανώνουν υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο. τον αγώνα 
«ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2017» στις 06 και 07 Μαΐου 2017. 

 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 Η γραμματεία αγώνων είναι η γραμματεία του N.O.ΕΛΛΑΔΟΣ για την κατηγορία 

optimist  και του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς για τις υπόλοιπες κατηγορίες. 
Υπεύθυνη Γραμματείας ΙΟΠ η κα. Π. Μανουσιάδου τηλ. 210- 4177636  & fax: 
210- 4110287, 210- 4225076. Υπεύθυνη  Αθλητικής Γραμματείας ΝΟΕ η κα. Α. 
Θεοφίλου  τηλ 210- 42 20 506 & fax 210- 41 27 757. 

 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του Φαληρικού όρμου. 
 
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
 

 OPTIMIST (Αγοριών – Κοριτσιών)   ΣΤΙΒΟΣ Α 

 OPTIMIST (Παίδων – Κορασίδων) (γεννημένοι το 2006 ή αργότερα)  ΣΤΙΒΟΣ Α 

 420-470-LASER RDL – 4,7 (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ)   ΣΤΙΒΟΣ Β 

 LASER STD - FINN (ΑΝΔΡΩΝ)   ΣΤΙΒΟΣ Β 

 49er (ΑΝΔΡΩΝ)     ΣΤΙΒΟΣ Γ 

 LIGHTNING (ΓΕΝΙΚΗ)    ΣΤΙΒΟΣ Γ 

 J24 - PLATU 25 (ΓΕΝΙΚΗ)   ΣΤΙΒΟΣ Γ 

 2,4 MR      ΣΤΙΒΟΣ Γ 

 HANSA (SAILABILITY HELLAS)   ΣΤΙΒΟΣ Γ 

 Οι κατηγορίες των αγωνιζομένων θα υπολογιστούν από τη γενική βαθμολογία. 
 
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
 Των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2017-2020 



 Των κανονισμών των κλάσεων 
 Της παρούσας προκήρυξης 
 Των οδηγιών πλου 
 Oι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, (όπου επιτρέπεται από 

τους κανονισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 86 RRS). 
 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
 Θα ισχύσει ο κανονισμός διαφήμισης της ISAF (Advertising Code). 
 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. 
 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων. 
 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές – αθλήτριες , κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με 

πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία 
του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς και ΝΟΕ 

 
 Οι όμιλοι πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τη συμμετοχή τους μέχρι την Πέμπτη 

04/05/17 στην γραμματεία του ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή με fax στο 
αριθμό 210- 4110287 & 210- 4225076 και στον Ν.Ο. ΕΛΛΑΔΟΣ 210- 4127757 
(OPTIMIST) ή μέσω email στο sailing@ycg.gr όπου πρέπει να αναγράφονται 
το ονοματεπώνυμο του κυβερνήτη και του πληρώματος καθώς και οι αριθμοί 
των ιστίων. 

 
 Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές 

θα είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα φορούν το 
βραχιόλι ασφαλείας (quick – stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. 
Οι χειριστές πρέπει να είναι  ή προπονητές Ιστιοπλοΐας με άδεια εξασκήσεως 
επαγγέλματος που αποδεικνύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή με την 
ταυτότητα του ΠΑ.Σ.Π.Ι. ή συνοδός κάτοχος διπλώματος ταχυπλόου. Τα σκάφη 
πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενώ επίσης θα πρέπει να δηλώνεται ο 
αριθμός του κινητού τηλεφώνου του χειριστή – προπονητή αν υπάρχει. Τα 
παραπάνω στοιχεία θα κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων μαζί με τις 
δηλώσεις συμμετοχής. 

 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 Πέμπτη 04/05/2017  Αφίξεις – Registration 
 
 Παρασκευή 05/05/2017 ώρα 18:00 Συγκέντρωση κυβερνητών στην  
      αίθουσα διδασκαλίας του Ι.Ο.Π. 
 
 Σάββατο 06/05/2017 ώρα 11.00 Εκκίνηση πρώτης Ιστιοδρομίας της  
      Ημέρας στίβου Γ 
 
         Σάββατο         06/05/2017    ώρα 12.00 Εκκίνηση πρώτης Ιστιοδρομίας της  
      Ημέρας στίβων Α & Β 
 
 Κυριακή 07/05/2017 ώρα 10.00 Εκκίνηση πρώτης Ιστιοδρομίας της  
      Ημέρας στίβων Α & Β & Γ 
 
         Κυριακή         07/05/2017   ώρα  19.00   Απονομή Επάθλων στη ΣΝΔ 
      



 
 Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 15.00 ώρα. 
 Δεν θα διεξαχθούν ανά κατηγορία περισσότερες από τέσσερις (4) ιστιοδρομίες 

την ημέρα. 
 
9. ΕΥΘΥΝΗ 
 Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, 

RRS-ISAF. Η Σ.Ν.Δ , οι συνδιοργανωτές όμιλοι και οι επιτροπές δεν φέρουν 
καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη 
στεριά όσο και στη θάλασσα πριν, κατά την διάρκεια, ή μετά τον αγώνα. 

 
10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
 Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων 
 
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
 Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α4 RRS. Αν 

διεξαχθούν περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες θα εξαιρείται η χειρότερη. 
 Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος Α.2 RRS υπάρχει 

ισοβαθμία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων σκαφών, η οποία παραμένει και μετά την 
εφαρμογή του παραρτήματος Α8.1 αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε 
την καλύτερη σειρά στην πρώτη ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί (τροποποίηση 
παραρτήματος Α8.2 RRS). 

 Οι αγώνες θεωρούνται έγκυροι μετά τη διεξαγωγή έστω και μίας ιστιοδρομίας σε 
κάθε κατηγορία  σκαφών.  

 
12. ΕΠΑΘΛΑ 
 Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας για 

τους αγώνες ελενχόμενου στίβου (ορτσα –πρύμα ,τραπέζιο,διαδρομες optimist). 
 Η απονομή των επάθλων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 07/05/17 και 

ώρα 19:00 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. 
 Δεν θα βραβευθεί κατηγορία εάν δεν εκκινήσουν τουλάχιστον τρία σκάφη κατά 

την πρώτη ιστιοδρομία. 
 
13. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
   Τα συμμετέχοντα σκάφη μπορούν να ελλιμενιστούν στις εγκαταστάσεις του 

λεμβαρχείου του Πολεμικού Ναυτικού και των συνδιοργανωτών ομίλων στο 
Μικρολίμανο. 

 
Η Οργανωτική Επιτροπή  
 


