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                 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
               
                  “MY FIRST RACE 2018”                                              
                                                     26-27 Μαΐου 2018 
 
1. ΚΑΝΟΝΕΣ 
 
1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες 
Αγώνων Ιστιοπλοΐας. 
 
1.2 Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να 
ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η 
ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του. 
 
1.3 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες , όπου αυτό επιτρέπεται 
(κανόνας 86 2017-2020). 
 
2. ΚΛΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 
2.1 Optimist αγόρια-κορίτσια, παίδες-κορασίδες ( κάτω των 11 ετών ) 
Έπαθλο μικρότερου αθλητή/τριας εφόσον έχει τερματίσει σε μια τουλάχιστον 
ιστιοδρομία. 
 
2.2 Για το σχηματισμό κατηγορίας πρέπει να συμμετέχουν και να αγωνιστούν 
τουλάχιστον 3 σκάφη της αυτής κατηγορίας. 
 
2.3 Η επιτροπή αγώνα έχει το δικαίωμα μετά την λήξη των δηλώσεων 
συμμετοχής να συγχωνεύσει κατηγορίες. 
 



2.4 Οι κατηγορίες θα εξάγονται από τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης. 
 
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 
3.1 Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα 
χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή. 
 
3.2 Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C, ως προς τον κανονισμό 20 της ΙSAF. 
 
3.3 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. 
 
3.4 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων. 
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές – αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με 
πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση και ημερομηνία έκδοσης του δελτίου τους 
 τα τελευταία δύο  χρόνια.  Θα προτιμούσαμε, στη φιλοσοφία του αγώνα  
“My First Race”  χωρίς να αποκλείουμε κανέναν αθλητή με δελτίο έως δύο 
χρόνια, οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν πρώτη φορά μέρος σε αγώνες ή με 
ελάχιστη αγωνιστική εμπειρία. Δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές 
οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε Πανελλήνιο κύπελλο πρωτάθλημα ή πρόκριση  
Εθνικής ομάδας. 
 
4.2 Οι  όμιλοι πρέπει να στείλουν τις συμμετοχές στη γραμματεία του Ν.Ο.ΑΛΙΜΟΥ 
συμπληρώνοντας απαραιτήτως στην δήλωση συμμετοχής τον αριθμό ιστίου και αριθμό 
μητρώου των αθλητών, καθώς και τη  ημερομηνία γέννησής τους, μέχρι και την 
Παρασκευή 25/5/2018 στις 20:00 στο FAX: 2109838358 & mail: info@noalimou.gr  
Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής  θα γίνονται δεκτές υπό την διακριτική ευχέρεια 
της επιτροπής αγώνων. 

 
 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‐ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 
 
5.1 Παρασκευή 25/5 ώρα 16:00 - 20:00 Αφίξεις - Δηλώσεις 
Σάββατο 26/5 ώρα 09:30 - 11:00  Αφίξεις - Δηλώσεις 
Σάββατο 26/5 ώρα  12:00 ιστιοδρομίες 
Κυριακή 27/5 ώρα   12:00 ιστιοδρομίες 
 
5.2 Έχουν προγραμματιστεί (6) ιστιοδρομίες. 
 
5.3 Ο αγώνας θα είναι έγκυρος εφόσον διεξαχθεί (1) ιστιοδρομία. 
 
5.4 Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις (3) ιστιοδρομίες την ημέρα. 
 
5.5 Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με την σειρά πραγματοποίησης τους. 
 
5.6 Την τελευταία μέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00. 
 
6. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 
 
6.1 Για κάθε σκάφος θα πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. 



 
 
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων. 
 
8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου-Αγ. Κοσμά. 
 
9. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
 
Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 
 
 
10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
10.1 Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας ,παράρτημα Α2 RRS 
 2017 – 2020. 
 
10.2 Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα 
είναι το σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. 
 
10.3 Εάν ολοκληρωθούν από 4 έως 6 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα 
είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης. 
 
10.4 Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος Α 8.1 RRS παραμένει 
ισοβαθμία, τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στη 
πρώτη ιστιοδρομία. 
 
11. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων και οι χειριστές 
πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να 
φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της 
μηχανής. Επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου. 
 
12. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Οι 
διοργανωτές Όμιλοι 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 
ην διοργάνωση. 
 
13. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 
13.1 Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από τη 
νομοθεσία κάλυψη (540.000€). 
 
14. ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές όλων των κατηγοριών καθώς και 
στον μικρότερο αθλητή. 
Η απονομή των επάθλων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του N.O. Aλίμου την 
Κυριακή 27-5-2017 μετά τη λήξη των αγώνων.  



 
 
 
15. ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ‐ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Τα συμμετέχοντα και συνοδά σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του 
Ν.Α.Ο.Α.Κ./Ν.Ο.ΑΛΙΜΟΥ. 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία των 
Αγώνων η στα τηλέφωνα 6977439918 κ. Φατσιάδης/ 6974877008 κ. Γασπαρινάτος. 


