
 

«ΑΜΦΙΘΕΑΣ TROPHY»  
28/4-29/4/2018 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Ο Ναυτικός Όμιλος Αμφιθέας διοργανώνει τον διασυλλογικό αγώνα ιστιοπλοΐας 
τριγώνου «Αμφιθέας Trophy» για σκάφη κατηγορίας Optimist και Europe . 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στον Φαληρικό Όρμο στις 28 και 29 Απριλίου 2018. 

 
2. ΚΑΝΟΝΕΣ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει : 
2.1 Των κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας της ISAF 2017 – 2020 (RRS) 
2.2 Των κανονισμών της κλάσης OPTIMIST και Europe  
2.3 Της παρούσας προκήρυξης 
2.4 Των οδηγιών πλου 
2.5 Των σχετικών εγκυκλίων της ΕΙΟ 
2.6 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνα 86  

RRS 2017 – 2020) 
  
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα 
χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή. 
Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν την έγκριση της Ε.Ι.Ο., φωτοτυπία της 
οποίας πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία του διοργανωτή ομίλου. 

 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που έχουν γεννηθεί 
4.2 από το 2003 και μετά στην κατηγορία Optimist,κάτοχοι ηλεκτρονικού δελτίου Ε.Ι.Ο. με 

ετήσια ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του 
ομίλου την ημέρα της οριστικής δηλώσεως συμμετοχής. 

4.3 Τα σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην γραμματεία των αγώνων μέχρι και τις  27/04/2018 
συμπληρώνοντας οπωσδήποτε στη δήλωση συμμετοχής τον αριθμό ιστίου και αριθμό 
μητρώου αθλητών,στη γραμματεία του Ν.Ο.Αμφιθέας,με φαξ:2109849556 ή στο email: 
omilos@noam.gr 
 

5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
Δεν θα υπάρχει παράβολο συμμετοχής . 
 



 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
6.1 Εγγραφές  

Παρασκευή 27/4/2018 από 18:00 έως τις 21:00 και Σάββατο 28/4/2018 από τις 09:00 
έως τις 11:00 
Αγώνες  
Σάββατο 28/04/2018 εκκίνηση ώρα 12:00 
Κυριακή 29/04/2018  εκκίνηση ώρα 12:00  

6.2 Θα διεξαχθούν 6 ιστιοδρομίες.  Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την 
ημέρα. 

6.3 Την Κυριακή 29 Απριλίου δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 17:00. 
6.4 Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθεί έστω και μία (1) ιστιοδρομία και αυτές θα 

αριθμούνται με τη σειρά πραγματοποίησης τους 
 
7. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 
7.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. 
7.2 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. 

 
8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στην ιστοσελίδα www.noam.gr  και στην γραμματεία του 
διοργανωτή ομίλου.  

 
9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον φαληρικό όρμο μπροστά από την Μαρίνας του 
Φλοίσβου.  

 
10. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

 Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 
 
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS. Η εναλλακτική ποινή για κάθε παράβαση του RRS 
42 θα είναι αυτή η οποία περιγράφεται στον RRS P 2.1. Αυτό διαφοροποιεί τον RRS P 2. 
 

12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Θα εφαρμοστεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2017 – 2020. 
 

13. 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.  

 
14. ΕΠΑΘΛΑ 

Η απονομή στους αθλητές θα γίνει μετά το πέρας των αγώνων. Έπαθλα θα απονεμηθούν: 
Για την κλάση των Optimist  

 Στους 3 πρώτους παίδες στις 3 πρώτες κορασίδες  
 Στου 3 πρώτους 11 χρόνους παίδες και 3 πρώτες 11 χρόνες κορασίδες 

Για την κλάση των Europe  
 Στους 3 πρώτους της γενικής κατάταξης. 

 
15. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όλοι οι συμμετέχοντες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Ο 
διοργανωτής Όμιλος 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 κάποιος από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά 
από την διοργάνωση. 

 
16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία 
κάλυψη (540.000€). 
Για όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται, το ύψος της κάλυψης σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της ISAF από τη διοργανώτρια αρχή. 

 
 

17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, επικοινωνήστε στα γραφεία του 
Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας με τη γραμματεία κάθε Δευτέρα,Τετάρτη και Πέμπτη ώρες 
18:00-21:00,στα τηλέφωνα 2109829715 και 6942082283 με φάξ: 2109849556 και με 
email: omilos@noam.gr  

Από την Οργανωτική επιτροπή 
 

Παλαιό Φάληρο 29/3/2018 
 


