
 

 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
23ο ΚΥΠΕΛΛΟ Β. ΕΥΒΟΪΚΟΥ 

«Λεωνίδας Καλιντέρης» 
 

1.ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 
 Ο Ναυτικός Όμιλος Λίμνης διοργανώνει το 23ο Κύπελλο Β. Ευβοϊκού «Λεωνίδας 
Καλιντέρης» για σκάφη κατηγορίας OPTIMIST , LASER 4,7. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Λίμνη 
Εύβοιας στις 27 & 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και θα είναι ανοιχτός για όλες τις περιφέρειες. 
 
2.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του ΝΟΛ στην Λίμνη Εύβοιας. 
 
3.ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον Β. Ευβοϊκό κόλπο , στην θαλάσσια περιοχή της 
Λίμνης Εύβοιας. 
 
4.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 4.1. ΠΑΙΔΕΣ OPTIMIST (2003+) 
 4.2. ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ OPTIMIST (2003+) 
 4.3. ΑΓΟΡΙΑ OPTIMIST 11χρονα (2007+) 
 4.4. ΚΟΡΙΤΣΙΑ OPTIMIST 11χρονα (2007+) 
 4.5. ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΑΘΛΗΤΗ OPTIMIST (γενικής) 
 4.6. ΓΕΝΙΚΗ LASER 4.7 (αγόρια – κορίτσια)   4.7. ΚΥΠΕΛΛΟ Β.ΕΥΒΟΙΚΟΥ OPTIMIST (συμμετέχουν οι αθλητές των ομίλων Ν.Ο.ΑΤ, 
Ν.Ο.Α.Κ , Ν.Ο.Δ.Ω , Ν.Ο.Ραχών , Ν.Ο.Στυλίδας,  Ν.Ο.Λ)  
 4.8. ΚΥΠΕΛΛΟ Β.ΕΥΒΟΙΚΟΥ LASER 4,7 (συμμετέχουν οι αθλητές των   
 ομίλων Ν.Ο.ΑΤ, Ν.Ο.Α.Κ , Ν.Ο.Δ.Ω , Ν.Ο.Ραχών , Ν.Ο.Στυλίδας,  Ν.Ο.Λ) 
 4.9. ΚΥΠΕΛΛΟ Β.ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ OPTIMIST (συμμετέχουν οι αθλητές 
των ομίλων Ν.Ο.ΑΤ, Ν.Ο.Α.Κ , Ν.Ο.Δ.Ω , Ν.Ο.Ραχών , Ν.Ο.Στυλίδας, Ν.Ο.Λ)  
 
5.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 5.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει 
  5.1.1. Των διεθνών κανονισμών ιστιοδρομιών 2017-2020 (RRS-ISAF) 
    5.1.2. Τις Εθνικές Διατάξεις 2017-2020 της Ε.Ι.Ο 
  5.1.3. Των κανονισμών κλάσεων 
  5.1.4. Της παρούσας προκήρυξης 
  5.1.5. Των οδηγιών πλου που μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες όπου 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 86 RRS-ISAF. 
 



 

 

6.ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
 6.1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C.(παράρτημα 1 κανόνας 20 των RRS) 
 6.2. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο 
 6.3. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία αγώνων. 
 
7.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 7.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο με 
πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση. 
 7.2. Τα δελτία της Ε.Ι.Ο θα κατατεθούν στην γραμματεία του Ν.Ο.Λ  
 7.3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 στο e-mail 
nol.evias@gmail.com ή στο FAX 2227031900 αναγράφοντας τον Όμιλο, το Ονοματεπώνυμο του 
αθλητή, την ημερομηνία γέννησης , τον αριθμός ιστίου και την κατηγορία.  
 7.4. Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
έναντι τρίτων. 

7.5. Τα σκάφη συνοδείας πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία του ΝΟΛ, να έχουν 
ασφαλιστική κάλυψη και ο χειριστής τους να διαθέτει άδεια χειριστή ταχύπλοου. 
          7.6. Ο Ναυτικός Όμιλος Λίμνης ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στους συμμετέχοντες χρηματικό 
δικαίωμα συμμετοχής, καθώς πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι 
«εμπορεύσιμο είδος». Οι Όμιλοι , οι Αθλητές και οι Γονείς που τιμούν με την συμμετοχή τους 
τον αγώνα μας, δεν χρειάζεται να επιβαρυνθούν με ένα επιπλέον έξοδο πλέον αυτών που ήδη 
κάνουν για να προσέλθουν.  

8.ΕΥΘΥΝΗ 
 8.1. Ολοι οι αθλητές – αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με τους θεμελιώδεις κανόνες του 
1ου Μέρους (RRS-ISAF). 
 8.2. O Ν.Ο.Λ οι επιτροπές και οποιοσδήποτε έχει σχέση με την διοργάνωση αυτού του 
αγώνα , δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια , ζημιά , τραυματισμό , που μπορεί 
να παρουσιαστεί σε άτομα ή εξοπλισμό τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα , πριν κατά την 
διάρκεια και μετά το τέλος των αγώνων. 
 
9.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 ιστιοδρομίες και θα πραγματοποιηθούν ως εξής 
 9.1. ΣΑΒΒΑΤΟ 27-10-2014 ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 12.00 
 9.2. ΚΥΡΙΑΚΗ 28-10-2014 ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 10.00 π.μ 
 9.3. Την Κυριακή δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 14.00 
 9.4. Θα μπορούν να διεξαχθούν μέχρι 4 ιστιοδρομίες την ημέρα 
 9.5. Εάν διεξαχθούν περισσότερες από 4 συνολικά ιστιοδρομίες θα εξαιρείται μια. 
 9.6. Ο αγώνας θα είναι έγκυρος εάν διεξαχθεί έστω και 1 ιστιοδρομία. Οι ιστιοδρομίες θα 
αριθμούνται με την σειρά της πραγματοποίησης τους. 
 
10.ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
 Θα δοθούν το Σάββατο πρώτη ημέρα των αγώνων από την γραμματεία του Ν.Ο.Λ 
 
11.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
 Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Λ 
    
12.ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 
 Θα γίνουν μετά το τέλος των αγώνων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ Ν.Ο.ΛΙΜΝΗΣ 


