
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ & ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

Iolkos Christmas Cup 

ΚατηγορίεςOptimist  

Laser 4,7, Laser Radial, Laser STD 

26-29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

1.1  Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανο ́νες, όπως αυτοί ορίζονται 
στους Κανόνες Αγω ́νων Ιστιοπλοϊ ́ας (RRS) της ISAF 2017-2020 
1.2  Θα ισχυ ́σουν οι κανονισμοι ́ των κλα ́σεων 

1.3  Θα ισχυ ́σουν οι σχετικές εγκυ ́κλιοι της ΕΙΟ  

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.1 Δικαίωμα συμμετοχη ́ς έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες οι οποι ́οι 
είναι κα ́τοχοι δελτι ́ου της ΕΙΟ με κάρτα υγείας αθλητή σε ισχύ . Οι 
δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στην γραμματεία των 
αγώνων μέχρι την Παρασκευή 21/12/2017στο mail 
novasailing@gmail.com η ́ στο fax 2421020376 

2.2 Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα 10€ για το κάθε σκάφος 

3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3.1 Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου:   Εγγραφές: 12:00-19:00  

3.2Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου:   Εγγραφές:08:00-10:00 

Αγω ́νες :  ώρα εκκίνησης 12.00 
 

      3.3 Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου, ώρα εκκίνησης 11:00  

      3.4 Σάββατο 29 Δεκεμβρίου: ώρα εκκίνησης 10:00. 



Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 
15.00 

3.5 Είναι προγραμματισμένες 9 ιστιοδρομίες. Δε θα διεξαχθούν 
περισσότερες από 4 ιστιοδρομι ́ες την ημέρα.  

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ  

  4.1 Οι οδηγι ́ες πλου θα διατίθενταιαπό τη γραμματεία των αγώνων από 
tην Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου.  

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ  

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον κόλπο του Βόλου 

6. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  

Οι διαδρομές θα περιλαμβα ́νονται στις οδηγι ́ες πλου.  

7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

7.1 Ο αγώνας θα είναι έγκυρος με όσες ιστιοδρομίες 
πραγματοποιηθούν. 

7.2  (α) Εάν ολοκληρωθου ́ν λιγο ́τερες από 4 ιστιοδρομι ́ες, η 
βαθμολογι ́α ενός σκα ́φους θα είναι το σύνολο των βαθμω ́ν σε όλες τις 
ιστιοδρομι ́ες. 
(β) Εα ́νολοκληρωθου ́ν 4 ή περισσότερες ιστιοδρομι ́ες, η βαθμολογι ́α 
ενός σκα ́φους θα είναι το σύνολο των βαθμω ́ν του σε όλες τις 
ιστιοδρομι ́ες εξαιρουμε ́νης της χειρότερης.  

8. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Τα σκάφη υποστη ́ριξης πρέπει να δηλωθου ́ν στη γραμματεία των 
αγώνων. Οι χειριστές πρέπει να είναι υπευ ́θυνοι για τις μετακινη ́σεις 
τους, να φορου ́ν το βραχιο ́λι ασφαλείας (quick-stop) που συνδέεται με 
το διακόπτη της μηχανη ́ς καθώς και να είναι κάτοχοι διπλω ́ματος 
ταχυπλόου.  

9. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Ο ́λοι οι συμμετέχοντες αγωνι ́ζονται σύμφωνα με το θεμελιω ́δη κανο ́να 
4, RRS-ISAF. Ο διοργανωτη ́ς Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν 
καμι ́α απολυ ́τως ευθύνη για οτιδη ́ποτε συμβει ́ σε α ́τομα ή πρα ́γματα 



τόσο στη στερια ́ όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. 
Βλέπε τον κανο ́να 4 «Απόφαση για συμμετοχη ́ σε αγώνα». Η 
διοργανω ́τρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημι ́α υλικών η ́ 
τραυματισμό η ́ θάνατο που δύναται να υποστει ́ κανείς από γεγονότα 
συναφη ́ πριν, η ́ κατά την διάρκεια, η ́ μετα ́ από την διοργα ́νωση.  

10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  

Ο ́λα τα συνοδευτικα ́ σκα ́φη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από 
τη νομοθεσι ́α κάλυψη (540.000€). 
Για όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται, το ύψος της κάλυψης σύμφωνα 
με τους κανονισμους́ της ISAF από τη διοργανω ́τρια αρχή.  

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Για περισσότερες πληροφορι ́ες και διευκρινι ́σεις, επικοινωνη ́στε με τη 
γραμματεία των αγώνων στο τηλέφωνο 2421027376 ή στο  

e-mail novasailing@gmail.com 

Πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν την διαμονή των αθλητών και 
το πρόγραμμα εκδηλώσεων θα δημοσιευθούν στην σελίδα facebook 
του ιστιοπλοϊκού τμήματος:  NovaSailing 

 

 


