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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

OPTIMIST - LASER 4.7 / STD / 2000  

28/4 & 29/04 2018 

10ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΥΡΙΠΟΥ ΝΕΩΝ 

 
 
Ο αγώνας διοργανώνεται από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χαλκίδας και είναι διασυλλογικός 
 
1. ΚΑΝΟΝΕΣ              
1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους κανονισμούς αγώνων 
 Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2017-20,τις Εθνικές Διατάξεις 2017-2020 της ΕΙΟ, τους κανονισμούς των 
κλάσεων, την παρούσα προκήρυξη και τις οδηγίες πλού. 
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. 
1.3 Οι οδηγίες πλού μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 86, RRS). 
1.4  Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι οδηγίες πλου. 
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ             
2.1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF.  
2.2. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.  
       Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων.  
2.3. Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από το 
διοργανωτή όμιλο. 
 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ          
3.1. Κατηγορίες  
3.1.1. Για την κατηγορία των OPTIMIST παίδων και κορασίδων, γεννηθέντες από το 2003 και μετά.  
3.1.2. Για την κατηγορία OPTIMIST 11χρονα αγόρια και κορίτσια , γεννηθέντες από το 2007 και μετά.  
3.1.3. Για την κατηγορία LASER 4,7 εφήβων και νεανίδων , γεννηθέντες από το 2001 και μετά.  
3.1.4. Για τις κατηγορίες LASER STD, LASER 2000 ο αγώνας είναι open. 
3.2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με ετήσια ιατρική  
γνωμάτευση.  
3.3. Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 στο 
email : iox@otenet.gr ή στο fax 2221085016 μαζί με δελτία αθλητών, ασφάλειες σκαφών, ασφάλεια 
φουσκωτού, ταυτότητα προπονητή ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος & δίπλωμα ταχυπλόου.  
3.4 Κάθε αποστολή ομίλου πρέπει να συνοδεύεται από επαγγελματία προπονητή με σωστικό σκάφος. 
Το όνομα του προπονητή πρέπει να αναφέρεται στη δήλωση συμμετοχής του ομίλου. 
3.5 Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 10 ευρώ ανά αθλητή για όλες τις κατηγορίες.  
 
 
 



4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ             
4.1. Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, 18:00 - 21:00 Αφίξεις και Εγγραφές 
 
       Σάββατο 28 Απριλίου 2018, 09:00 -11:00 Αφίξεις - Εγγραφές,13:00 Ιστιοδρομίες , Γεύμα(μετά το 
πέρας των αγώνων) 
 
Κυριακή 29 Απριλίου 2018, 11:00 Ιστιοδρομίες 
  
4.2. Θα διεξαχθούν έως 6  ιστιοδρομίες. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις (4)  
ιστιοδρομίες την ημέρα.  
4.3. Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την ώρα 15:30  
 
5. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ             
5.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. 
5.2 Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας καταμετρητής της 
επιτροπής αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει 
για έλεγχο. 
 
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ             
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 
Απριλίου κατά τη διάρκεια των εγγραφών. 
 
7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ           
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην περιοχή της Χαλκίδας στο Νότιο Ευβοϊκό.  
 
8. ΔΙΑΔΡΟΜΗ             
Η διαδρομή των ιστιοδρομιών θα καθορίζεται στις οδηγίες πλου. 
 
9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ            
Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS 2017-2020. 
 
10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ             
10.1. Ο αγώνας θα θεωρηθεί έγκυρος αν διεξαχθεί τουλάχιστον μια (1) ιστιοδρομία.  
10.2. Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2017-2020. Η  
βαθμολογία θα είναι το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των ιστιοδρομιών του αγώνα.  
10.3. Εάν μετά το πέρας της γενικής βαθμολογίας υπάρξει ισοβαθμία ακόμα και θέσεων, αυτή θα  
λύεται υπέρ του αθλητή που έφερε την καλύτερη θέση στην τελευταία χρονολογικά ιστιοδρομία στην 
οποία συμμετείχαν και οι δύο.  
10.4.1. Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 3 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο 
των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. 
10.4.2. Εάν ολοκληρωθούν 3 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι 
το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης. 
 
11. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ            
Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη 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 ταχυπλόου. 
12. ΕΠΑΘΛΑ              
Θα απονεμηθούν έπαθλα στούς τρείς πρώτους αθλητές/ριες στις κατηγορίες:  
12.1.Optimist: Αγοριών, Κοριτσιών, 11χρονων Αγοριών, 11χρονων Κοριτσιών και του  
μικρότερου αθλητή.  
12.2.Laser 4.7: Αγοριών, Κοριτσιών.  
12.3.Laser STD: Γενική κατηγορία.  
12.4.Laser 2000: Γενική κατηγορία. 
12.5.Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29/4/2018,στις 17:30 
.  
 
 



13. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ           
Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF.  
Ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Χαλκίδας (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». Ο διοργανωτής Ομιλος 
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. 
 
14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ             
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από 
την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους. 
 
15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ             
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Ι.Ο.X. 
Κα. Κάτια Χαϊνά τηλ: 2221085016 Δε –Πα 09:30 – 13:00 και Δε-Τε-Πα 18:30 – 21:00,  
email :iox@otenet.gr και με την Αντιπρόεδρο & Έφορο Τριγώνου Κα. Τατιάνα Οικονόμου 
τηλ.6946282626 
 
16. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ             
Τα συμμετέχοντα αγωνιζόμενα σκάφη θα φιλοξενηθούν στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων. 
Τα συνοδευτικά-σωστικά σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χαλκίδας. 
Θα διατίθεται lunch box για κάθε αθλητή και τις δύο μέρες. 
 
Η οργανωτική επιτροπή 
 
 
Για τις ανάγκες διαμονής σας ο όμιλος εξασφάλισε προσφορά από το ξενοδοχείο ΧΑΡΑ τηλ:2221076305 
Δίκλινο με πρωινό 50€ 
Τρίκλινο με πρωινό 65€ 
 
 


