
 
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
OPTIMIST & LASER 4.7 

02-03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Βόνιτσας προκηρύσσει ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ για σκάφη τύπου 
«OPTIMIST» και «LASER 4.7» για τις 02-03 Σεπτεμβρίου 2017. Η διοργάνωση 
περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας για το 
2017. 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:  
Α) Των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας της ISAF 2017-2020 (RRS)  
B) Των κανονισμών των κλάσεων  
Γ) Της παρούσας προκήρυξης  
Δ) Των οδηγιών πλου  
Ε) Των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. – Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2017. Οι οδηγίες πλου 
μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται. (κανόνας 86 RRS 2017- 2020). 
 
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της ΕΙΟ. 

 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία αγώνων.  

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία Optimist έχουν αθλητές και αθλήτριες 
γεννημένοι το 2002 ή αργότερα.  

3.2 Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία Laser αθλητές και αθλήτριες γεννημένοι το 2000 
ή αργότερα.  

3.3 Δήλωση συμμετοχής των σκαφών στη γραμματεία του ΝΑ.Ο. Βόνιτσας πριν τις 02 
Σεπτεμβρίου 2017.  

3.4 Τα δελτία πρέπει να φέρουν ετήσια ιατρική γνωμάτευση.  

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 02 & 03 Σεπτεμβρίου 2017.  

4.2 Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου: 18:00 - 21:00   Αφίξεις-δηλώσεις συμμετοχών 

4.3 Σάββατο 02 Σεπτεμβρίου:       09:00 - 11:30      Αφίξεις-δηλώσεις συμμετοχών 

                  12:00  Συγκέντρωση αθλητών/προπονητών  

    13:30  Εκκίνηση πρώτης ιστιοδρομίας  

4.4 Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου:      12:00              Εκκίνηση πρώτης ιστιοδρομίας   

4.5 Την τελευταία ημέρα των αγώνων (03-09-17) δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00.   

 

 



 

5. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

5.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.  

5.2 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.  

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον Αμβρακικό κόλπο-Λιμάνι Βόνιτσας. 

8. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου.  

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

9.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS.  

9.2 Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων 5.2 και 11 της προκήρυξης και των κανονισμών 
των κλάσεων μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής 
ενστάσεων.  

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

10.1 Πρέπει να ολοκληρωθούν 3 ιστιοδρομίες ώστε ο αγώνας να είναι έγκυρος. 10.2 (α) Εάν 
ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το 
σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες.  

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

11. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι χειριστές 
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.  

12. ΕΠΑΘΛΑ 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους νικητές της κάθε κατηγορίας μετά την λήξη των 
αγώνων και αναμνηστικά διπλώματα θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές. Η 
τελετή λήξης και η απονομή επάθλων θα γίνει μετά το πέρας των ιστιοδρομιών της 
δεύτερης ημέρας. 

13. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Ο 
Ναυταθλητικός Όμιλος Βόνιτσας 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. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

14.1 Όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 
την προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς 
τρίτους, την οποία θα καταθέσουν στη Γραμματεία των αγώνων. Το ποσό της ασφάλισης 
έναντι τρίτων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 540.000€. 14.2 Οι ομάδες θα πρέπει να 
συνοδεύονται από προπονητή με φουσκωτό. 

 

15. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΚΑΦΩΝ  

15.1 Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ναυταθλητικού 
Ομίλου Βόνιτσας.  

15.2 Οι εγκαταστάσεις θα είναι ανοιχτές από την Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 
15:00  

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις:  

 Γραμματεία Αγώνων, Ν.Α.Ο. Βόνιτσας τηλ. 6944776531 (Σπύρος Σιάμος – Έφορος 
ιστιοπλοΐας) και 6932570669 (Πανταζής Πανταζόπουλος – Γ. Γραμματέας) E-mail: 
novo2004@gmail.com 

 Γραφείο Αθλητισμού της ΕΙΟ, τηλ. 210-9404825, φαξ:210-9404829,  

 e-mail:secretariat@eio.gr  

 


