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1. ΚΑΝΟΝΕ 

1.1 Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανονιςμοφσ των κλάςεων Optimist, Laser, Division II 
1.2 Θα ιςχφουν οι κανονιςμοί ιςτιοδρομιϊν τθσ World Sailing 2017-2020 (WS RR 2017-2020) 
1.3 Θα ιςχφουν κανονιςμοί που προκφπτουν από τθν παροφςα προκιρυξθ 
1.4 Θα ιςχφουν κανονιςμοί που προκφπτουν από τισ οδθγίεσ πλου 
1.5 Εάν υπάρξει ςφγχυςθ ςτθν ερμθνεία κανονιςμϊν  μεταξφ Ελλθνικισ και Αγγλικισ 

γλϊςςασ κα υπεριςχφει το Αγγλικό κείμενο. 
 
2. ΔΙΑΦΗΜΙΗ 

Σα ςκάφθ μπορεί να υποχρεωκοφν να φζρουν διαφιμιςθ που κα επιλεγεί και κα 
χορθγθκεί από τθν οργανϊτρια αρχι. 

 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

3.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα ςκάφθ που πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ κλάςθσ 
Optimist, Laser,ιςτιοςανίδεσ division2, κακϊσ και ιςτιοςανίδεσ ελεφκερθσ κατθγορίασ 
(χωρίσ κάποιουσ περιοριςμοφσ που κα ςυμμετζχουν ςε ξεχωριςτι βακμολογικι 
κατάταξθ) και catamaran χωρίσ περιοριςμοφσ. Ειδικά για τθν κατθγορία division II όλοι 
οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον βαςικά μζλθ τθσ ID2CA (base members) 
και ο εξοπλιςμόσ(ςκάφθ- πανιά) με τον οποίο κα αγωνιςκοφν να φζρει τα ειδικά 
αυτοκόλλθτα (stickers). Θα υπάρχει επιπλζον μια ανοικτι κατθγορία όπου μπορεί να 
ςυμμετάςχει οποιοδιποτε μικρό ιςτιοφόρο που δεν περιλαμβάνεται ςτισ ανωτζρω 
κλάςεισ. 

3.2 Online διλωςθ ςυμμετοχισ μπορεί να υποβλθκεί ςτθν διεφκυνςθ 
http://www.nasyop.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-
%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%b7%cf%83-
registration-form/. Επίςθσ διλωςθ ςυμμετοχισ μπορεί να υποβλθκεί με τθν αποςτολι 
τθσ επιςυναπτόμενθσ φόρμασ ςτο παράρτθμα C ςυμπλθρωμζνθσ ςτο email 
nasyopsailing@gmail.com  

3.3 Για τθν κατθγορία division 2  ο αγϊνασ ςυμπεριλαμβάνεται ςτο επίςθμο πρόγραμμα τθσ 
ID2CA και μετράει για τθν ετιςια κατάταξθ (Ranking list: 
http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/ID2CA_Ranking_System.
pdf) με ςυντελεςτι 1 

3.4 Για τθν κατθγορία division 2 κα διεξαχκεί και αγώνασ Match Race με ξεχωριςτι 
βακμολογία . Ο αγώνασ Match Race Division 2 μετράει για τθν ετιςια κατάταξθ Match 
Race τθσ ID2CA(Match Race Annual Ranking list: 
http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/Match_Race_ID2CA_A
nnual_Ranking_list.pdf) με ςυντελεςτι 1. 

3.5 Ο αγώνασ Match Race Division 2 κα διεξαχκεί με ςκάφθ και αρματωςιζσ κατθγορίασ Α. 
http://www.internationalwindsurfing.com/windsurfing_competion_0449v01.htm 

3.5     Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ακλθτζσ πρζπει να είναι κάτοχοι ιςχφοντοσ  ακλθτικοφ δελτίου   
          ΕΙΟ τον αρικμό του οποίου οφείλουν να ςυμπλθρϊςουν ςτθν διλωςθ ςυμμετοχισ τουσ. 
 

http://www.nasyop.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%b7%cf%83-registration-form/
http://www.nasyop.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%b7%cf%83-registration-form/
http://www.nasyop.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%b7%cf%83-registration-form/
mailto:nasyopsailing@gmail.com
http://www.internationalwindsurfing.com/windsurfing_competion_0449v01.htm
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4. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

4.1      Σα παράβολα ςυμμετοχισ ορίηονται ωσ εξισ: Νζοι 10 ευρϊ, Άνδρεσ/Γυναίκεσ          
            25 ευρϊ. 
4.2     Ζκπτωςθ 5 ευρϊ κα υπάρξει ςε όςουσ δθλϊςουν ςυμμετοχι πριν από τθν 10 Ιουνίου 
            2017                    
4.3    Σα παράβολα ςυμμετοχισ που κα πλθρωκοφν ςτθ γραμματεία τθν θμζρα του αγϊνα κα     
          Είναι ςε ρευςτό. 
 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

5.1 Παραςκευι 6 Ιουλίου   10.00-12.00 Εγγραφζσ για τον αγϊνα Match Race τθσ κατθγορίασ 

division 2, κλιρωςθ ηευγαριϊν. 

5.2 Παραςκευι  6 Ιουλίου  1200-12.15 υγκζντρωςθ κυβερνθτϊν. 
Παραςκευι  6 Ιουλίου   12.30    Αγϊνασ Match Race division 2. 
Παραςκευι  6 Ιουλίου  19.00 εγγραφζσ  
άββατο  7 Ιουλίου       10.30  εγγραφζσ 
άββατο  7 Ιουλίου      12.00  ςυγκζντρωςθ κυβερνθτϊν 
άββατο  7 Ιουλίου      12.15  Ιςτιοδρομίεσ 
άββατο  7 Ιουλίου       21.00 Πάρτυ-τελετι ζναρξθσ 
Κυριακι   8 Ιουλίου      10.30 ςυγκζντρωςθ κυβερνθτϊν 
Κυριακι   8 Ιουλίου      10.45 ιςτιοδρομίεσ 
Κυριακι   8 Ιουλίου     19.00 απονομι επάκλων 

5.3      Θα καταβλθκεί προςπάκεια να διεξαχκοφν 8 ιςτιοδρομίεσ.  Δε κα διεξαχκοφν     
            περιςςότερεσ από 4 ιςτιοδρομίεσ τθν θμζρα.         
5.4   Σθν τελευταία θμζρα δεν κα δοκεί εκκίνθςθ μετά τισ 17:00. 

 
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΩΝ ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτθ περιοχι που περιγράφεται ςτο παράρτθμα Α  
 
7. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕ 

7.1    Οι διαδρομζσ κα είναι ολυμπιακό τρίγωνο όπωσ περιγράφεται παρακάτω.  Λεπτομζρειεσ 
κα περιλαμβάνονται ςτισ οδθγίεσ πλου. 
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7.2 Διαδρομι όρτςα-πρφμα 

 
 Η διαδρομι μπορεί να γίνει 2 φορζσ ανάλογα με τισ οδθγίεσ που κα δοκοφν ςτθ 
ςυγκζντρωςθ κυβερνθτών. 
 Για τον αγώνα Match Race Division 2 θ διαδρομι και οι κανονιςμοί αγώνων κα είναι 
ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ αγώνων Match Race  τθσ κλάςθσ που αναγράφονται εδώ: 
http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/DIVISION_2_MATCH_RACE_
RACING_RULES.pdf 
  
 
 

http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/DIVISION_2_MATCH_RACE_RACING_RULES.pdf
http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/DIVISION_2_MATCH_RACE_RACING_RULES.pdf
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8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

8.1 Πρζπει να ολοκλθρωκοφν 1 ιςτιοδρομία ϊςτε θ ο αγϊνασ να είναι ζγκυροσ. 
(α) Εάν ολοκλθρωκοφν λιγότερεσ από 5 ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα 
είναι το ςφνολο των βακμϊν ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ. (β) Εάν ολοκλθρωκοφν 6  θ 
περιςςότερεσ ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα είναι το ςφνολο των βακμϊν 
του ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ εξαιρουμζνθσ τθσ χειρότερθσ. 

 
8.2 Θα ιςχφει το ςφςτθμα χαμθλισ βακμολογίασ. 
 

9. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
 

Οι κατθγορίεσ κα είναι ωσ ακολοφκωσ 
ΟΠΣΙΜΙΣ ΑΓΟΡΙΩΝ 
ΟΠΣΙΜΙΣ ΚΟΡΙΣΙΩΝ 
LASER 

      DIVISION ΙΙ κατθγορία Α, Β, C 
ΑΝΟΙΚΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ WINDSURFING( οποιαδιποτε ιςτιοςανίδα χωρίσ περιοριςμοφσ 
καταμζτρθςθσ ςε χωριςτι βακμολογικι κατάταξθ) 
CATAMARAN (χωρίσ περιοριςμοφσ καταμζτρθςθσ) 
Ελεφκερθ κατθγορία μικρϊν ςκαφϊν.   
Κατθγορία HANSA. 
Σουλάχιςτον  3 ςυμμετοχζσ πρζπει να υπάρχουν ςε κάκε κατθγορία για να είναι ςε ιςχφ. 
Η επιτροπι αγϊνα διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τισ κατθγορίεσ. 
 
10.  ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΦΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΕ 
10.1 Σα ςυνοδά ςκάφθ πρζπει να δθλωκοφν ςτθν Γραμματεία Αγϊνων και οι  
         χείριςτεσ να είναι υπεφκυνοι για τισ μετακινιςεισ τουσ. 
10.2 Τποχρεωτικι  είναι θ φπαρξθ άδειασ χειριςτοφ ταχυπλόου για τουσ χείριςτεσ των   
         ςυνοδϊν  ςκαφϊν, κακϊσ και θ επίδειξθ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου του ςυνοδοφ       
         και των διαγωνιηομζνων ςκαφϊν για αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων, φψουσ         
         540000 ευρϊ. 
 10.3 Τποχρεωτικι είναι θ χριςθ του βραχιολιοφ αςφάλειασ που ςυνδζεται με τον    
         διακόπτθ τθσ μθχανισ (kill-switch ι quick-stop) από τουσ χειριςτζσ των ςυνοδϊν    
         ςκαφϊν. 
 
 
11. ΕΠΑΘΛΑ 

Ζπακλα κα απονεμθκοφν ςτουσ 3 πρϊτουσ νικθτζσ κάκε κατθγορίασ.  
 
 
 
 



v 2010-03 

 

12. ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
 
Οργανωτικι επιτροπι: 
        Πρόεδροσ: τρατοσ Ευκυβουλίδθσ 
        Μζλθ: Κατερίνα Βαςιλικοφ, Αριάδνθ Κάντηικα 
Επιτροπι Αγϊνα: 
        Πρόεδροσ: Βαςίλθσ Λεονταρίδθσ 
        Μζλθ: Σάςοσ Κόττικοσ,Κϊςτασ Δαλακιορίδθσ 
Σεχνικόσ εκπρόςωποσ: 
        Μανϊλθσ Σιφόξυλοσ 
Επιτροπι ενςτάςεων: 
       Πρόεδροσ: Γιάννθσ Λαμπριαννίδθσ 
       Μζλθ: Μανϊλθσ Μπόνεφ, Χριςτόφοροσ Πριτςοφλθσ 
 Διαιτθτζσ Match Race 
 

 
 
13. ΑΠΟΚΗΡΤΞΗ ΕΤΘΤΝΗ 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο  αγωλίδνληαη ζύκθωλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, RRS-WS Ο δηνξγαλωηήο 
Όκηινο θαη νη Δπηηξνπέο δε θέξνπλ θακία απνιύηωο επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε άηνκα ή 
πξάγκαηα ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Βιέπε ηνλ θαλόλα 4 
«Απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε αγώλα». Η δηνξγαλώηξηα αξρή δελ απνδέρεηαη θακία επζύλε γηα 
δεκία πιηθώλ ή ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην πνπ δύλαηαη λα ππνζηεί θαλείο από γεγνλόηα ζπλαθή πξηλ, 
ή θαηά ηελ δηάξθεηα, ή κεηά από ηελ δηνξγάλωζε. 
Όινη νη αγωληδόκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ  ηαηξηθή βεβαίωζε όπνπ λα γλωκαηεύεηαη όηη δελ 
ππάξρεη αληέλδεημε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Τν αζιεηηθό δειηίν ηεο 
ΔΙΟ  ε άιιεο εζληθήο αξρήο έρεη ζέζε ηέηνηαο γλωκαηεύζεωο. 

 
 

14.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ παρακαλϊ απευκυνκείτε ςτθν 
διεφκυνςθ nasyopsailing@gmail.com 
 

15. ΓΙΑΜΟΝΗ 

1)Barbagiannis house +302375031457&+306978639354 

2)OCEANUS APARTMENTS antoniasantzi@yahoo.gr  ,+302375032292 
&+306942440949 

3)MELEKOS MAKIS  

6983427417 

4)LOZOFIDOU NANA 

2375091292 

5)VAFIADIS 

mailto:nasyopsailing@gmail.com
mailto:antoniasantzi@yahoo.gr


v 2010-03 

 

2375031406 

6)KARGAS AGGELOS 

2375031244 

7)GIANNELIS DIMITRIS 

2375031402 

8) Camping: http://www.lacaracamping.gr/  

9) Camping: http://www.camping-rea.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Θζςθ όπου κα διεξαχκοφν οι αγώνεσ 
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τίβοσ αγώνων 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β  

Οδθγίεσ προςζλευςθσ: 

https://www.google.gr/maps/dir/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF

%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7/40.1952575,23.7724243/@40.461435,23.0734038,10z/dat

a=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x14a838f41428e0ed:0x9bae715b8d574a9!2m2!1d22.944

4191!2d40.6400629!1m0?hl=el 

 

https://www.google.gr/maps/dir/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7/40.1952575,23.7724243/@40.461435,23.0734038,10z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x14a838f41428e0ed:0x9bae715b8d574a9!2m2!1d22.9444191!2d40.6400629!1m0?hl=el
https://www.google.gr/maps/dir/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7/40.1952575,23.7724243/@40.461435,23.0734038,10z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x14a838f41428e0ed:0x9bae715b8d574a9!2m2!1d22.9444191!2d40.6400629!1m0?hl=el
https://www.google.gr/maps/dir/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7/40.1952575,23.7724243/@40.461435,23.0734038,10z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x14a838f41428e0ed:0x9bae715b8d574a9!2m2!1d22.9444191!2d40.6400629!1m0?hl=el
https://www.google.gr/maps/dir/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7/40.1952575,23.7724243/@40.461435,23.0734038,10z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x14a838f41428e0ed:0x9bae715b8d574a9!2m2!1d22.9444191!2d40.6400629!1m0?hl=el
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ  

ΦΟΡΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

REGISTRATION FORM 
 

Name  Sail No  

Surname  

Address  

City  Postal Code  

Country  

Nationality  

Phone No  

Mobile No  

Email  

CLASS  

CLUB 

DATE OF BIRTH 

 

ΑΡ ΓΔΛΤΙΟΥ ΔΙΟ 

 

 

 


