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 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΕΙΑ 2018» 

24 και 25 Φεβρουαρίου 2018 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 

Ο ΙΣΤΙΟΠΛΟΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με την υποστήριξη του Δήμου Σικυωνίων και 
του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» οργανώνει τον διασυλλογικό αγώνα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΕΙΑ 2018» 

για σκάφη Optimist & LASER 4.7 και Radial στις  24 και 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 

1. Κανονισμοί 
 

1.1 Στον αγώνα θα ισχύσουν τα παρακάτω:  

a) οι Κανόνες και Κανονισμοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας (ISAF RRS) 2017 - 2020 
b) οι Κανόνες και Κανονισμοί των αντίστοιχων κλάσεων. 

c) Η παρούσα Προκήρυξη, οι Οδηγίες Πλου και  
δ) Οι σχετικές εγκύκλιοι της ΕΙΟ και το Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2018. 
 

Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται 
(κανόνας   86  RRS 2017-2020). 

 
1.2 Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει 

να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η 
ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.  
 

2. Γραμματεία Αγώνων 
 

Η γραμματεία του αγώνα θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, 
Καλογεροπούλου και Ιπποκράτους , 2ο λιμανάκι, στο Κιάτο.  
 

3. Κατηγορίες 
 

Στον αγώνα μπορούν να πάρουν μέρος: 
Optimist (Αγοριών – Κοριτσιών)  
Optimist (Παίδων – Κορασίδων) 

Laser radial (Ανδρών – Γυναικών)  
Laser 4,7 (Παίδων – Κορασίδων) 
 

4. Διαφήμιση 
 

4.1 Θα ισχύσει Κανονισμός 20 της World Sailing (World Sailing Advertising Code) 
καθώς και όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή. 

4.2 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να καταθέσουν 
αντίγραφο της σχετικής άδειας της Εθνικής Αρχής τους μαζί με την 
Δήλωση Συμμετοχής. 

4.3 Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα τους 
προμηθεύσει η Οργανωτική Επιτροπή. 

 
5. Δικαίωμα συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές κάτοχοι έγκυρου δελτίου της ΕΙΟ. 
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6. Δηλώσεις συμμετοχής 

 

6.1 H Δήλωση Συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν μαζί με τις ασφάλειες των 
σκαφών, την ασφάλεια του φουσκωτού, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και το 

δίπλωμα ταχυπλόου του προπονητή, μέχρι τις 20:00 της Πέμπτης 22 Φεβρουαρίου 
2018 στο mail του ομίλου istosikyon@gmail.com. Τα ανωτέρω έγγραφα μαζί με τα 
δελτία των αθλητών θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του αγώνα με την 

άφιξη των ομάδων.  
 

7. Πρόγραμμα 
 

22 Φεβρουαρίου 2018, 20:00 Λήξη ορίου συμμετοχών 

24 Φεβρουαρίου 2018, 09:00 – 11:00 Εγγραφή 
13:00 Ιστιοδρομίες 

25 Φεβρουαρίου 2018, 11:00 Ιστιοδρομίες 
         17:00 Απονομή 
Έχουν προγραμματιστεί 6 ιστιοδρομίες. 

Δεν θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες ανά 
ημέρα. 

Την τελευταία μέρα δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15:00. 
 

8. Έλεγχος ασφαλείας και καταμετρήσεις 
 

Τα σκάφη θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής Αγώνων για ελέγχους 

πριν και μετά από κάθε ιστιοδρομία. 
 

9. Οδηγίες πλου 
 

Οι Οδηγίες Πλου θα είναι διαθέσιμες από την Γραμματεία του αγώνα μετά 

την εγγραφή των αθλητών. 
 

10. Περιοχή διεξαγωγής αγώνων 
 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του Κιάτου. 

 
11. Διαδρομή 

 

Λεπτομέρειες για τις διαδρομές θα ανακοινωθούν με τις Οδηγίες Πλου. 
 

12. Σύστημα βαθμολογίας 
 

12.1 Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος αν πραγματοποιηθούν έστω και δύο ιστιοδρομίες. 
12.2 Θα ισχύσει το σύστημα βαθμολογίας Low Point των RRS 
Appendix A. Η επίλυση ισοβαθμιών θα ανακοινωθεί στις Οδηγίες 

Πλου. 
12.3 Εάν πραγματοποιηθούν 4 και άνω, η βαθμολογία κάθε σκάφους 

θα είναι το άθροισμα όλων των ιστιοδρομιών εξαιρουμένης της 
χειρότερης. 
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13. Ποινές  
 

13.1 Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί απόπλου ή κατάπλους από αθλητή – αθλήτρια ή 

τον προπονητή τους, το σκάφος θα θεωρείται DNC.  
13.2 Αν ο προπονητής δεν έχει επαφή με VHF καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα 

μπορεί να επιβληθεί από την Επιτροπή Ενστάσεων ποινή στους αθλητές του, που 
μπορεί να είναι και μικρότερη της ακύρωσης.  
13.3 Λοιπές ποινές όπως προσδιορίζονται στις Οδηγίες Πλου. 

 
14. Συνοδά σκάφη 

 

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. 
 

15. Έπαθλα 

 
15.1 Θα απονεμηθούν έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές των ακόλουθων 

κατηγοριών, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε κατηγορία θα υπάρχουν τουλάχιστον 6 
τερματίσαντα σκάφη:  

➢ Optimist (Αγοριών – Κοριτσιών)  
➢ Optimist (Παίδων – Κορασίδων) 
➢ Laser radial (Ανδρών – Γυναικών)  

➢ Laser 4,7 (Παίδων – Κορασίδων) 
➢ Μικρότερο αθλητή.  

15.2 Η απονομή θα γίνει, μετά το πέρας των αγώνων, στις αθλητικές εγκαταστάσεις 
του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Σικυωνίων. 
 

16. Ευθύνη  
 

Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4 των 
Κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας της World Sailing (RRS). Ο διοργανωτής όμιλος και οι 

επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή 
πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα.  
  

17. Ασφαλιστική κάλυψη 
  

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την 
προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς 

τρίτους. Αντίγραφα των συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των 
αγώνων μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.  
  

18. Πληροφορίες 
 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται από τη γραμματεία των 

αγώνων, στα γραφεία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων Ιστιοπλοϊκού Ομίλου 
Σικυωνίων, στα τηλέφωνα: 27420 301758, Κινητό: 6944 244060. Email: 
istosikyon@gmail.com  
 


