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ΡΟΚΗΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΙΟΡΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

«ΚΥΡΕΛΛΟ ΡΑΜΒΩΤΙΣ» 

Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Μαΐου 2018 

1. ΟΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΧΗ 
Ο Ιςτιοπλοϊκόσ Πμιλοσ Ιωαννίνων (Ι.Ο.Ι.) , θ Ρεριφζρεια Ηπείρου και θ Κοινωφελισ 
Επιχείρθςθ Ρολιτιςμοφ, Ρεριβάλλοντοσ, Νεολαίασ και Άκλθςθσ του Διμου Ιωαννιτϊν 
(ΚΕΡΡΝΑΔΙ) ςυνδιοργανϊνουν ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΡΛΟΪΑΣ για ςκάφθ τφπου 
«OPTIMIST» και «LASER 4.7» με τθν ονομαςία «Κφπελλο Ραμβϊτισ» ςτισ 12 και 13 
ΜΑΙΟΥ 2018. Οι ιςτιοπλοϊκοί αγϊνεσ τελοφνται υπό τθν αιγίδα τθσ Ε.Ι.Ο.  

2. ΚΑΝΟΝΕΣ 
2.1 Οι ιςτιοπλοϊκοί αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ Αγϊνων 

Ιςτιοπλοΐασ RRS 2017-2020, τουσ κανονιςμοφσ των κλάςεων, κακϊσ και τισ διατάξεισ του 
αγωνιςτικοφ προγράμματοσ τθ Ε.Ι.Ο., τθν παροφςα προκιρυξθ και τισ οδθγίεσ πλου. 

2.2 Στον κανόνα 61.1 προςτίκεται: Σκάφοσ που προτίκεται να κάνει ζνςταςθ πρζπει να 
ενθμερϊςει τθν Επιτροπι Αγϊνων για το ςκάφοσ εναντίον του οποίου κα γίνει θ ζνςταςθ, 
αμζςωσ μετά τον τερματιςμό του. 

2.3 Ο κανόνασ 7(a) τθσ κλάςθσ του Laser τροποποιείται ωσ εξισ: μόνο ζνα άτομο μπορεί να 
επιβαίνει ςτο ςκάφοσ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςτιοδρομίασ και κα πρζπει να είναι αυτό που 
δθλϊκθκε ςτθ διοργάνωςθ. 

2.4 Οι οδθγίεσ πλου μποροφν να τροποποιιςουν κανόνεσ, όπου αυτό επιτρζπεται (κανόνασ 86 
RRS 2017-2020). 

2.5 Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ Ρροκιρυξθσ και Οδθγιϊν Ρλου υπεριςχφουν οι οδθγίεσ 
πλου. 

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
3.1. Ο αγϊνασ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία C ωσ προσ τον κανονιςμό 20 τθσ ISAF. 
3.2. Τα ςκάφθ μπορεί να υποχρεωκοφν να φζρουν διαφιμιςθ που κα επιλεγεί και κα 

χορθγθκεί από τθν οργανϊτρια αρχι. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ 
4.1. Θα δθμιουργθκοφν οι επόμενεσ κατθγορίεσ: Optimist (Αγόρια, Κορίτςια, Ραίδεσ, 

Κοραςίδεσ) και Laser 4.7 (Αγόρια, Κορίτςια). 
4.2. Για τον ςχθματιςμό μιασ κατθγορίασ πρζπει να ςυμμετζχουν και να αγωνιςκοφν 

τουλάχιςτον τρία (3) όμοια ςκάφθ. 
4.3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν κλάςθ Optimist ζχουν ακλθτζσ και ακλιτριεσ με ζγκυρο δελτίο 

τθσ ΕΙΟ, γεννθμζνοι το 2003 ι αργότερα. 
4.4. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν κλάςθ Laser 4.7 ζχουν ακλθτζσ και ακλιτριεσ με ζγκυρο δελτίο 

τθσ ΕΙΟ, γεννθμζνοι το 2001 ι αργότερα.  
4.5. Τα δελτία των ακλθτϊν κα πρζπει να ιςχφουν κατά τισ θμερομθνίεσ του αγϊνα.  
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5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1. Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να υποβλθκοφν ςτον Υπεφκυνο των αγϊνων με e-mail 

μζχρι τθν Ρέμπτη 10/5/2018 ϊρα 22:00. Στισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να 
ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ ιςτίου και ο αρικμόσ μθτρϊου των ακλθτϊν των Ομίλων. 

5.2. Μζχρι το Σάββατο 12/05/2018 και ϊρα 12:30 οι υπεφκυνοι των ομάδων μποροφν να 
κάνουν αλλαγζσ-τροποποιιςεισ των δθλϊςεων ςυμμετοχισ και κα πρζπει να 
προςκομίςουν ςτθν γραμματεία του Ι.Ο.Ι.: 

 τισ ακλθτικζσ ταυτότθτεσ των ακλθτϊν 
 τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια των ςκαφϊν και των ςυνοδευτικϊν φουςκωτϊν 
 το δίπλωμα ταχυπλόου προπονθτι/ςυνοδοφ 
 ταυτότθτα προπονθτι ι άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ  

5.3. Η Οργανωτικι Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να δεχτεί δθλϊςεισ ςυμμετοχισ και μετά 
τθν λιξθ του χρονικοφ ορίου υποβολισ και μζχρι το Σάββατο 12/05/2018 ϊρα 12:30. 

6. ΡΟΓΑΜΜΑ 
6.1. Ραραςκευι 11/5  ϊρα 17:00 - 21:00: Αφίξεισ - δθλϊςεισ ςυμμετοχϊν 

Σάββατο 12/5  ϊρα 9:00 - 12:30: Αφίξεισ - δθλϊςεισ ςυμμετοχϊν. 
Σάββατο 12/5 ϊρα 12:30: Συγκζντρωςθ κυβερνθτϊν – προπονθτϊν/ςυνοδϊν. 
Σάββατο 12/5 ϊρα 14:00: Εκκίνθςθ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ. 
Κυριακι 12/5 ϊρα 11:00: Εκκίνθςθ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ. 

6.2. Τθν Κυριακι 13/5/2018 δε κα δοκεί εκκίνθςθ μετά τισ 16:30. 
6.3. Δε κα διεξαχκοφν περιςςότερεσ από 3 ιςτιοδρομίεσ τθν θμζρα.  

7. ΚΑΤΑΜΕΤΗΣΗ 
7.1. Κάκε ςκάφοσ πρζπει να προςκομίςει ζνα ζγκυρο πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ. 
7.2. Ζνα ςκάφοσ ι ο εξοπλιςμόσ του μπορεί να ελεγχκεί οποιαδιποτε ςτιγμι για ςυμμόρφωςθ 

με τουσ κανονιςμοφσ τθσ κλάςεωσ και τισ οδθγίεσ πλου. Στθ Λίμνθ ζνασ καταμετρθτισ τθσ 
επιτροπισ αγϊνων μπορεί να οδθγιςει ζνα ςκάφοσ αμζςωσ ςτο χϊρο που κα του 
υποδείξει για ζλεγχο. 

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 
Οι οδθγίεσ πλου κα διατίκενται ςτθ Γραμματεία αγϊνων του διοργανωτι Ομίλου. 

9. ΡΕΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΟΜΙΩΝ 
Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτθ Λίμνθ Ραμβϊτιδα των Ιωαννίνων. 

10. Η ΔΙΑΔΟΜΗ 
Λεπτομζρειεσ κα περιλαμβάνονται ςτισ οδθγίεσ πλου. 

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΙΝΩΝ 
11.1. Θα εφαρμοςτεί τα παράρτθμα  των RRS 2017-2020 
11.2. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των κανόνων του Μζρουσ 2 RRS (Πταν τα Σκάφθ Συναντϊνται) 

κα εφαρμόηονται οι ποινζσ των 2 ςτροφϊν για όλεσ τισ κατθγορίεσ. Σε περίπτωςθ 
παράβαςθσ του Κανόνα 31 RRS (Επαφι με Σθμείο) κα εφαρμόηεται θ ποινι μιασ ςτροφισ 
του κανόνα RRS 44.2. Για παράβαςθ του Κανόνα 42 RRS (Ρρόωςθ) οι ποινζσ αναγράφονται 
αναλυτικά ςτισ Οδθγίεσ πλου. 

11.3. Οι ποινι για παραβάςεισ των άρκρων 5.2 και 11 τθσ προκιρυξθσ και των κανονιςμϊν των 
κλάςεων μπορεί να είναι μικρότερθ από ακφρωςθ κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ 
ενςτάςεων. 



12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
12.1. Ρρζπει να ολοκλθρωκεί τουλάχιςτον 1 ιςτιοδρομία ϊςτε ο αγϊνασ να είναι ζγκυροσ. 
12.2. Εάν ολοκλθρωκοφν λιγότερεσ από 3 (τρεισ) ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα 

είναι το ςφνολο των βακμϊν ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ. 
12.3. Εάν ολοκλθρωκοφν 3 (τρεισ) ι περιςςότερεσ ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα 

είναι το ςφνολο των βακμϊν του ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ εξαιρουμζνθσ τθσ χειρότερθσ.  
12.4. Θα εφαρμόηεται το ςφςτθμα χαμθλισ βακμολογίασ, παράρτθμα Α4 RRS 2017 – 2020. 
12.5. Σε περίπτωςθ που φςτερα από εφαρμογι του παραρτιματοσ Α8.1 των RRS παραμζνει 

ιςοβακμία, τότε αυτι κα λφνεται υπζρ του ςκάφουσ που ζφερε τθν καλφτερθ ςειρά ςτθ 
πρϊτθ ιςτιοδρομία που ζτρεξαν μαηί (αυτό τροποποιεί το παράρτθμα Α8.2 των RRS). 

13. ΣΚΑΦΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 
13.1 Τα ςκάφθ υποςτιριξθσ πρζπει να δθλωκοφν ςτθ γραμματεία των αγϊνων. Οι χειριςτζσ 

πρζπει να είναι υπεφκυνοι για τισ μετακινιςεισ τουσ, να φοροφν το βραχιόλι αςφαλείασ 

(quick - stop) που ςυνδζεται με το διακόπτθ τθσ μθχανισ κακϊσ και να είναι κάτοχοι 

διπλϊματοσ ταχυπλόου. 

13.2 Υπενκυμίηεται θ αυςτθρι τιρθςθ του κανόνα 1 των Εκνικϊν Διατάξεων: προςωπικζσ 

ςυςκευζσ πλευςτότθτάσ (ςωςίβια). 

14. ΕΡΑΘΛΑ 
14.1. Ζπακλα κα απονεμθκοφν ςτουσ 3 πρϊτουσ ακλθτζσ κάκε κατθγορίασ Optimist (11χρονα 

Αγόρια - 11χρονα Κορίτςια, Ραίδεσ – Κοραςίδεσ), κακϊσ και ςτον μικρότερο ακλθτι τθσ 
κλάςθσ Optimist. Επίςθσ, ςτουσ 3 πρϊτουσ ακλθτζσ κάκε κατθγορίασ Laser 4.7 (Ραίδεσ-
Κοραςίδεσ), εφόςον ζχουν τερματίςει ςε μία τουλάχιςτον ιςτιοδρομία. Τα αποτελζςματα 
των κατθγοριϊν ςτα Optimist κα εξάγονται από τθ γενικι κατάταξθ. 

14.2. Η απονομι κα γίνει αμζςωσ μετά το πζρασ των ιςτιοδρομιϊν τθσ δεφτερθσ μζρασ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Ι.Ο.Ιωαννίνων. 

15. ΑΡΟΚΗΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
15.1. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ αγωνίηονται ςφμφωνα με το κεμελιϊδθ κανόνα 4, RRS-ISAF.  
15.2. Ο διοργανωτισ Πμιλοσ και οι Επιτροπζσ δε φζρουν καμία απολφτωσ ευκφνθ για οτιδιποτε 

ςυμβεί ςε άτομα ι πράγματα τόςο ςτθ ςτεριά όςο και ςτθ Λίμνθ κατά τθν διάρκεια του 
αγϊνα. Βλζπε τον κανόνα 4 «Απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε αγϊνα». Η διοργανϊτρια αρχι 
δεν αποδζχεται καμία ευκφνθ για ηθμία υλικϊν ι τραυματιςμό ι κάνατο που δφναται να 
υποςτεί κανείσ από γεγονότα ςυναφι πριν, ι κατά τθν διάρκεια, ι μετά από τθν 
διοργάνωςθ. 

16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
16.1. Πλα τα αγωνιηόμενα και ςυνοδευτικά ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον τθν 

προβλεπόμενθ από τθν Ελλθνικι νομοκεςία αςφαλιςτικι κάλυψθ ευκφνθσ προσ τρίτουσ, 
τθν οποία κα κατακζςουν ςτθ Γραμματεία των αγϊνων. 

16.2. Οι ομάδεσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από προπονθτι με φουςκωτό. 

17. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΗΣΗΣ 
Οι αγωνιηόμενοι και οι ιδιοκτιτεσ παραχωροφν ςτον Ι.Ο.Ι. τθν άδεια και τα δικαιϊματα λιψθσ 

φωτογραφικοφ και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ που απεικονίηει πρόςωπα και ςκάφθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ και τθν αναπαραγωγι του ι αναμετάδοςι του ςε οποιοδιποτε μζςο, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ, για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ι 

μελλοντικισ διοργάνωςθσ και τθ χριςθ ςε δελτία τφπου. 



18. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  
18.1. Τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ κα φιλοξενθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ι.Ο. Ιωαννίνων. Οι 

εγκαταςτάςεισ κα είναι ανοιχτζσ από τθν Ραραςκευι 11/5/2018 ϊρα 18:00. 
18.2. Τροφοδοςία ςε φαγθτό και νερό (lunch box) κα δίδονται ςε ακλθτζσ και προπονθτζσ πριν 

τθν ζναρξθ των ιςτιοδρομιϊν κάκε θμζρασ. 
18.3. Μετά το πζρασ των ιςτιοδρομιϊν τθσ πρϊτθσ μζρασ κα ακολουκιςει μπουφζσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του Ι.Ο.Ιωαννίνων. 

19. ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ 
Η Γραμματεία αγϊνων κα λειτουργεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ι.Ο.Ι. από τθν Ραραςκευι 
11/5/2018 ϊρα 18:00.  
Υπεφκυνοσ: Βακατςάσ Στζργιοσ , Γεν. Γραμματζασ, 

e-mail:  svakatsas.sail@gmail.com   ,   ioi@ioi.gr  
τθλ:  6972244893 ,  6955507661 
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