
 
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ 

« Απόκριες 2018 » 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   OPTIMIST ,  LASER 4,7 & LASER RDL  

                                       17-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Γαζίου Κρήτης σε συνεργασία µε την Ελληνική 
Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία  και το Δήµο Μαλεβυζίου, σύµφωνα µε το ετήσιο 
πρόγραµµα αγώνων και εκδηλώσεων, διοργανώνει τον Διασυλλογικό αγώνα  
«Απόκριες 2018» στις 17-18 Φεβρουαρίου για τις κατηγορίες  Optimist,    
Laser 4.7 &  Laser  RDL  

 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η Γραµµατεία αγώνων είναι η γραµµατεία του Ναυταθλητικού Οµίλου 
Γαζίου Κρήτης τηλ 6937107708  & e-mail: nogksailing@gmail.com ή στο 
κιν: 6972710425  
 

3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του λιµανιού της 
Παντάνασσας στο Ηράκλειο Κρήτης 
 

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
Α. των Διεθνών κανονισµών ιστιοδροµιών (RRS-WS 2017-2020) 
B. των κανονισµών των κλάσεων  
Γ. της προκήρυξης 
Δ. των οδηγιών πλού  
Ε. των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. 
Στ. Οι οδηγίες πλού µπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου επιτρέπεται 
από τους κανονισµούς (σύµφωνα µε το άρθρο 86 RRS-WS) 
 

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν αθλητές – αθλήτριες , κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. 
µε ετήσια ιατρική γνωµάτευση εν ισχύ, ( για την κατηγορία Οptimist να  είναι 
γεννηµένοι από 1/1/2003 και ενθεν και για την κατηγορία 11χρονα Οptimist 
από 1/1/2007 και ένθεν). 
Οι δηλώσεις συµµετοχής θα υποβάλλονται µε µε email στη Γραµµατεία των 
αγώνων nogsailing@gmail.com. Παρακαλούµε οι συµµετοχές να δηλωθούν 
το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018. 
Όλα τα σκάφη συνοδών θα πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο έναντι 
τρίτων.  



 
Το δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται στα 5 Euro ανά αθλητή. 
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να δεχθεί δηλώσεις 
συµµετοχής και µετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής. 
 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
6.1. Το πρόγραµµα των αγώνων  έχει  ως εξής: 
Σάββατο17-2-2018 
09:00 –10:30  Άφιξη και δηλώσεις συµµετοχής   
12:00 –   Ιστιοδροµίες 
Κυριακή  18-2-2018 
10:30-  Ιστιοδροµίες 
17:00-   Απονοµές  
Έχουν προγραµµατιστεί 6 ιστιοδροµίες σε κάθε κατηγορία. Δεν θα 
πραγµατοποιηθούν περισσότερες από 4 ιστιοδροµίες ανά ηµέρα. Την 
Κυριακή  18 Φεβρουαρίου δε  θα δοθεί εκκίνηση µετά τις 15.30.  
 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   
7.1.  Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος αν πραγµατοποιηθεί 1 ιστιοδροµία.  
 7.2. Θα ισχύσει το σύστηµα βαθµολογίας Low Point των RRS Appendix A. 
Η  επίλυση ισοβαθµιών θα ανακοινωθεί στις Οδηγίες Πλου.  
 7.3. Εάν ολοκληρωθούν έως και  3 ιστιοδροµίες η βαθµολογία ενός σκάφους 
θα είναι το σύνολο των βαθµών σε όλες τις ιστιοδροµίες.  Εάν ολοκληρωθούν 
4 ή περισσότερες ιστιοδροµίες η βαθµολογία ενός σκάφους θα είναι το 
σύνολο των βαθµών του σε όλες τις ιστιοδροµίες εξαιρουµένης της 
χειρότερης.  
 

8.  ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ  Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην 
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 ταχύπλοου. 

 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

       Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη Γραµµατεία του Οµίλου το Σάββατο το     
       Πρωί κατά τη συνάντηση µε τους προπονητές που ορίζεται στις 10.30πµ. 

       
10.  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 κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή µετά από 
την διοργάνωση. 

 
11. 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. 



 
 
    12.  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
           12.1. Τα σκάφη των Οµίλων θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ΝΟΓΚ.    
           12.2. Όσοι αθλητές και συνοδοί επιθυµούν να φιλοξενηθούν από αθλητές του     
            ΝΟΓΚ πρέπει να το δηλώσουν µέχρι την Παρασκευή 16-2-2018 
            
             
     13.   ΑΠΟΝΟΜΗ 
             Κύπελλα και µετάλλια θα απονεµηθούν στις κατηγορίες: 
             Optimist: Γενική, αγόρια, κορίτσια και 11χρονα αγόρια, 11χρονα κορίτσια 
             Laser 4,7: γενική 
             Laser RDL : γενική 

Δύναται να µοιραστούν έξτρα έπαθλα αναλόγως των συµµετοχών  
 
      14.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
              Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε µε τη     
              γραµµατεία των αγώνων. 
 
 
 
 
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


