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  ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΙΟΠΛΟΪΑ ΣΡΙΓΩΝΟΤ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΜΠΟΤΚΑΓΟΤΡΑ» 

10 & 11 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2018 

OPTIMIST, OPTIMIST ΑΝΑΠΣΤΞΗ, LASER Rdl, LASER 4,7 

 

1. ΟΡΓΑΝΩΗ 

Ο Όκηινο Θαιαζζίσλ Αζιεκάησλ Θεζζαινλίθεο (Ο.Θ.Α.). ππό ηελ αηγίδα ηεο 

Διιεληθήο Ηζηηνπιντθήο Οκνζπνλδίαο (Δ.Η.Ο.). 

2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

2.1. Ο θαλνληζκόο αγώλσλ ηζηηνπινΐαο (RRS) ηεο W/S 2017-2020. 

2.2. Οη θαλνληζκνί ησλ θιάζεσλ. 

2.3. Οη ζρεηηθνί εγθύθιηνη Δ.Η.Ο. 

2.4. Ζ παξνύζα πξνθήξπμε 

2.5. Οη νδεγίεο πινπ 

2.6. Οη νδεγίεο πινπ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θαλόλεο, όπνπ επηηξέπεηαη 

3. ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ 

3.1. Ο αγώλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία C σο πξνο ηνλ θαλνληζκό 20 ηεο W/S. 

3.2. θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηεο Δ.Η.Ο 

3.3. Φσηναληίγξαθν ηεο έγθξηζεο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία Αγώλσλ 

3.4. Ζ δηαθήκηζε ρνξεγώλ ηεο νξγάλσζεο ή επί ζθαθώλ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε 

ην παξάξηεκα G ησλ RRS, ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηεο ηζρύνπζαο Δγθπθιίνπ 

ηεο Δ.Η.Ο 

4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΓΗΛΩΔΙ 

4.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αθληηέρ & αθλήηπιερ κάηοσοι δεληίος ηηρ Δ.Ι.Ο. 

με εηήζια ιαηπική γνωμάηεςζη. Σα δειηία πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηε 

γξακκαηεία ηνπ δηνξγαλσηή νκίινπ. 

4.2. Γηα ην Κύπειιν Αλάπηπμεο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αθληηέρ και αθλήηπιερ 

πος έσοςν γεννηθεί από ηο 2007 και μεηά κάηοσοι δεληίος ηηρ Δ.Ι.Ο. με 

εηήζια ιαηπική γνωμάηεςζη. 
4.3. Οη όκηινη πξέπεη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή κέρξη ηε Πέκπηε 8 Φεβξνπαξίνπ κε fax  

2310/84.55.33 ή e-mail (info@otha.gr & sdplus@otenet.gr). 
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4.4. Γηα ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ζηαινύλ θσηνηππίεο κε fax ή κε e-mail 

από ηα εμήο: 

 Γήισζε πκκεηνρήο 

 Γειηία Αζιεηώλ 

 Γήισζε Φνπζθσηνύ 

 Αζθάιεηεο ζθαθώλ θαη θνπζθσηνύ 

 Σαπηόηεηα πξνπνλεηνύ ή Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

 Γίπισκα ηαρππιόνπ πξνπνλεηνύ 

4.5.    Οδεγίεο πινπ ζα δηαηεζνύλ κε ηελ εγγξαθή ζηελ Γξακκαηεία αγώλσλ. 

 5. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  

Ζ Γξακκαηεία αγώλσλ ζα είλαη ζηα γξαθεία ηνπ δηνξγαλσηή νκίινπ (Ο.Θ.Α.) Πάξ. 

Θεκ. νθνύιε 58 – Σει. & Fax: 2310/845533 & 2310/423801. 

6. ΚΛΑΔΙ – ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

6.1. Optimist (αγνξηώλ, θνξηηζηώλ, παίδσλ, θνξαζίδσλ), Laser 4,7 (αγνξηώλ, 

θνξηηζηώλ), Laser Rdl (γεληθή). Γηα λα ππάξμεη θαηεγνξία ζα πξέπεη λα δειώζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ  3 ζθάθε από δηαθνξεηηθνύο νκίινπο 

Οη ληθεηέο ησλ θαηεγνξηώλ ζα εμαρζνύλ από ηε γεληθή.  

6.2.  Γηα ην Αλάπηπμεο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο κέρξη 11 εηώλ. Οη θαηεγνξίεο ζα είλαη: 

α)   αγόξηα θαη θνξίηζηα κε έηνο γελλήζεσο ην 2007 

β)   αγόξηα θαη θνξίηζηα κε έηνο γελλήζεσο ην 2008 

γ)   αγόξηα θαη θνξίηζηα κε έηνο γελλήζεσο ην 2009 

δ)   αγόξηα θαη θνξίηζηα κε έηνο γελλήζεσο ην 2010 

Οη ληθεηέο ησλ θαηεγνξηώλ ζα εμαρζνύλ από ηε γεληθή 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

7.1.   Οι ιζηιοδπομίερ θα ππαγμαηοποιηθούν ωρ εξήρ: 

άββαηο 10/02/2018 13:00πμ Ιζηιοδπομίερ 3 

Κςπιακή 11/02/2018 12:00πμ         Ιζηιοδπομίερ 3 

Σελ ηειεπηαία εκέξα ησλ αγώλσλ δελ ζα δνζεί εθθίλεζε κεηά ηελ 16:00κκ. 

7.2 Για ηα optimist «ΑΝΑΠΣΤΞΗ» οι ιζηιοδπομίερ θα ππαγμαηοποιηθούν ωρ 

εξήρ: 

άββαηο 10/02/2018 12:00πμ Ιζηιοδπομίερ 1 

Κςπιακή 11/02/2018 11:00πμ         Ιζηιοδπομίερ 1 

7.3    Γηα θάζε θαηεγνξία ζα δηεμαρζνύλ έμη  (6)  ηζηηνδξνκίεο. Ο αγώλαο ζα είλαη 

έγθπξνο αλ πξαγκαηνπνηεζεί έζησ θαη κία (1) ηζηηνδξνκία. Αλ δηεμαρζνύλ από 4 θαη 

άλσ ζα εμαηξείηαη (1) κία. 

7.4.    Γηα ην θύπειιν Αλάπηπμεο ζα δηεμαρζνύλ 2 ηζηηνδξνκίεο. 

7.5.    Οη ηζηηνδξνκίεο ζα αξηζκνύληαη κε ηε ζεηξά ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

8. ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή αλνηθηά ηνπ Οκίινπ. 

9. ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

Ζ δηαδξνκή ζα είλαη Οιπκπηαθό ηξαπέδην γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο, εθηόο από ην 

Κύπειιν Αλάπηπμεο. Αλαιπηηθόηεξα ζην ζρεηηθό ζρεδηάγξακκα ησλ νδεγηώλ πινπ.  

10. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

Θα ηζρύεη ην παξάξηεκα Ρ ησλ RRS. 

 

 



11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

11.1.   Θα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο, παξάξηεκα Α2 RRS 

11.2.  Δθόζνλ δηεμαρνύλ ηέζζεξηο (4) θαη πάλσ ηζηηνδξνκίεο ζα εμαηξείηαη ε ρεηξόηεξε. 

11.3.   ΗΟΒΑΘΜΗΔ: ζε πεξίπησζε πνπ ύζηεξα από εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο Α 

8.2 RRS παξακέλεη ηζνβαζκία, ηόηε απηή ζα ιύεηαη ππέξ ηνπ ζθάθνπο πνπ έθεξε ηελ 

θαιύηεξε ζεηξά ζηε πξώηε ηζηηνδξνκία πνπ έηξεμαλ καδί (δηαθνξνπνίεζε παξαξηήκαηνο 

Α 8.3 RRS). 

12. ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

12.1. Όια ηα ζπλνδά ζθάθε πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε Γξακκαηεία Αγώλσλ ην αξγόηεξν 

κέρξη ηηο 10:30 π.κ. ηνπ αββάηνπ 10/02/18 πξνζθνκίδνληαο ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό 

αζθάιηζεο έλαληη ηξίησλ ύςνπο 540.000 €. 

12.2.  Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Τποσπεωηικά 

θα ππέπει να θοπούν ηο βπασιόλι αζθαλείαρ (quick-stop) πος ζςνδέεηαι με ηο 

διακόπηη ηηρ μησανήρ. Δπίζεο ππέπει να είναι κάηοσοι διπλώμαηορ ηασςπλόος. 

13. ΔΤΘΤΝΗ 

13.1.     Όινη νη αζιεηέο-αζιήηξηεο αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, 

RRS (Απόθαζε πεξί ζπκκεηνρήο ζε αγώλα). 

13.2.     Ο δηνξγαλσηήο όκηινο θαη νη επηηξνπέο δελ θέξνπλ θακηά απνιύησο επζύλε γηα 

νηηδήπνηε ζπκβεί ζε άηνκα ή πξάγκαηα ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 

14. ΔΠΑΘΛΑ 

14.1 Έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο. 

14.2 Ζ απνλνκή ησλ επάζισλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κςπιακή 11 Φεβποςαπίος 

2018 και ώπα 19:00 ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος Ο.Θ.Α.  
14.3 Γηα ην Κύπειιν Αλάπηπμεο ζα απνλεκεζνύλ κεηάιιηα ζηνπο 3 ληθεηέο ησλ 

θαηεγνξηώλ 2007-2008-2009-2010. 

15. ΑΦΑΛΔΙΑ 

Όια ηα ζπλνδεπηηθά ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ειάρηζηε πξνβιεπόκελε από ηελ 

λνκνζεζία θάιπςε. 

Γηα ηα αγσληδόκελα ζθάθε νξίδεηαη σο ειάρηζηε θάιπςε ην πνζό ησλ 540.000 € κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο. 

16. ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ 

Σα ζπκκεηέρνληα ζθάθε ζα θηινμελεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηνξγαλσηή νκίινπ. 

 

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ      Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ  ΜΔΖ          Γ. ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 


