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1.   ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Οι αγώνες διοργανώνονται από τον Ν.Ο.Α.Θ.   υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας, του Δήμου Θερμαϊκού και του Κέντρου Αθλητισμού του Δήμου Θερμαϊκού.   

 
2.    ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
2.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Δήμου  Θερμαϊκού.  
2.2 Η Γραμματεία των Αγώνων θα εδρεύει στον χώρο του Ομίλου. 
2.3 Στο παράρτημα 2 επισυνάπτεται χάρτης όπου φαίνεται η τοποθεσία του ομίλου καθώς και η 

θέση του στίβου. 
  
3.     ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
3.1  420 (γενική - κορασίδων),  LASER 4.7 (γενική – κορασίδων ), LASER    
       RADIAL (γενική), OPTIMIST (γενική - αγοριών – παίδων – κορασίδων – παίδων   
       κορασίδων),  Division II (Κατηγορία A, B, C)* ** 
3.2  Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι πλήρης μία κατηγορία, είναι η δήλωση                         
       συμμετοχής τουλάχιστον τεσσάρων σκαφών και η συμμετοχή στον στίβο τουλάχιστον 

τριών  από αυτά. 
3.3 O  αγώνας για την κατηγορία division 2 συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα της 

ID2CA και μετράει για την ετήσια κατάταξη (Ranking list) με συντελεστή 1. Δικαίωμα 
συμμετοχής στην  κατηγορία αυτή έχουν αθλητές που έχουν ενεργή για το 2017 ιδιότητα 
τουλάχιστον υποστηρικτικού μέλους (supportive member) της ID2CA και τρέχουν με υλικό 
(σκάφη, πανιά ) που φέρουν σήμανση με τα κατάλληλα αυτοκόλλητα. 

     * Θα υπάρχουν οδηγίες πλου ειδικά για τη κατηγορία αυτή. 
 



 
4.    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
4.1  Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
       (α) των Κανονισμών Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της WS 2017-2020 
       (β) της Προκήρυξης των Αγώνων 
       (γ) των Οδηγιών Πλου 
       (δ) των Κανονισμών των Κλάσεων 

    4.2  Οι αγώνες κατατάσσονται στην κατηγόρια Β, Παράρτημα  G RRS 
 4.3  Οι οδηγίες Πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες των    
        προαναφερθέντων παραγράφων, όπου επιτρέπεται από τους κανονισμούς. 
 
5.     ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1   Όμιλοι και ιδιοκτήτες σκαφών θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον    
        Ν.Ο.Α.Θ. μέχρι τη Τρίτη  19/9/2017  με e-mail στο noathgr@yahoo.gr στέλνοντας   

συμπληρωμένη τη φόρμα συμμετοχής που επισυνάπτεται στο παράρτημα 1 , η με fax στο    
        2392028849. 
5.2  Οι οδηγίες Πλου θα διανέμονται από την Γραμματεία Αγώνων. 
5.3  Τα συνoδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην Γραμματεία του Ομίλου, μέχρι    
        τη Τρίτη 19/9/2017. 
5.4  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι έγκυρου δελτίου αθλητού της Ε.Ι.Ο.    
       Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή και την έκδοση των    
       αποτελεσμάτων, στις δηλώσεις συμμετοχής, εκτός της  κατηγορίας, του    
       ονόματος και του αρ. ιστίου να εμφανίζεται ο αρ. μητρώου E.I.O και  η        
       ημερομηνία γέννησης ( ημ-μην-έτος). 
 
6.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ                                                                                                           
6.1 Παρασκευή 22/9/2017 ώρα 10:00 – 21:00 αφίξεις – δηλώσεις συμμετοχής 
      Σάββατο 23/9/2017 ώρα 10:00 – 12:00 αφίξεις – δηλώσεις συμμετοχής 
      Σάββατο 23/9/2017 ώρα 12:30 Skippers’ Meeting στη Γραμματεία των Αγώνων 

Σάββατο 23/9/2017  ώρα 13:30 τρεις Ιστιοδρομίες για όλες τις κατηγορίες 
      Κυριακή 24/9/2017  ώρα 11:00 τρεις Ιστιοδρομίες για όλες τις κατηγορίες 

Κυριακή 24/9/2017 Απονομή Επάθλων αμέσως μετά το πέρας των αγώνων,   
στον χώρο του Ομίλου. 

6.2 Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες των τριών ιστιοδρομιών σε κάθε κατηγορία ανά ημέρα. 
6.3 Εάν διεξαχθούν πέντε η περισσότερες ιστιοδρομίες, εξαιρείται η μια. 
6.4 Το Κύπελλο «ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» θα είναι έγκυρο με μία 1 ιστιοδρομία. 
6.5 Όριο τελευταίας Εκκίνησης την Κυριακή 24/9/2017  ώρα 16:30. 
 
7.    ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
       Η Διαδρομή είναι Ολυμπιακό Τραπέζιο σύμφωνα με το επισυναπτόμενο διάγραμμα στις   
       οδηγίες πλου.  
    **Η διαδρομή για τη κατηγορία Division II θα αναφέρεται στις ειδικές οδηγίες πλου  
 
8.    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
8.1 Θα εφαρμοσθεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, Παράρτημα Α2.2 RRS 
8.2 Μετά την εφαρμογή του Παραρτήματος Α2.3, εάν παραμείνει ισοβάθμια,    
      τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη θέση    
      στην πρώτη ιστιοδρομία που τρέξανε μαζί.9.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 



9.1 Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην Γραμματεία Αγώνων και οι  
         χείριστες να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. 
9.2 Υποχρεωτική  είναι η ύπαρξη άδειας χειριστού ταχυπλόου για τους χείριστες των   
         συνοδών  σκαφών, καθώς και η επίδειξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου του συνοδού       
         και των διαγωνιζομένων σκαφών για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ύψους         
         540.000 ευρώ. 
 9.3 Υποχρεωτική είναι η χρήση του βραχιολιού ασφάλειας που συνδέεται με τον    
         διακόπτη της μηχανής (kill-switch ή quick-stop) από τους χειριστές των συνοδών    
         σκαφών. 
 
 
10.  ΕΥΘΥΝΗ 

         Όλοι οι αθλητές αγωνίζονται με τον θεμελιώδη Κανόνα 4, RRS-WS.  
         Ο οργανωτής Όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για       
         οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στην στεριά όσο και στην θάλασσα κατά    
         την διάρκεια του αγώνα. 

  
 
   11. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  
   11.1 Τα σκάφη των αθλητών, καθώς και τα συνoδά σκάφη των Ομίλων, θα φιλοξενηθούν    
            στο χώρο του Ομίλου.  

11.2 Η Οργανωτική Επιτροπή θα διαθέσει lunch boxes στα πληρώματα και τις επιτροπές    
        κατά την διάρκεια των αγώνων. 

 
   12. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ. 
      Κύπελλο θα απονεμηθεί στον πρώτο κάθε κατηγορίας και μετάλλια στους      
      δεύτερο και τρίτο. Για να θεωρηθεί κατηγορία θα πρέπει να δηλωθούν 4 σκάφη    
      και να συμμετάσχουν τουλάχιστον 3 έστω και σε μία ιστιοδρομία. Η τελετή   
      απονομής θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ομίλου την Κυριακή 24/9/2017  
      αμέσως μετά το πέρας του αγώνα. Ο αγώνας είναι έγκυρος με μία ιστιοδρομία   
      ανά κατηγορία. 
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