
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο Ναυταθλητικός Όµιλος ∆ελφινάριο διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα για σκάφη τύπου 

OPTIMIST στις 6 και 7 Oκτωβρίου 2018  εις µνήµη Kων/νου Πασσίση. 

 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 1.1  Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων 

Ιστιοπλοΐας (RRS) 2017 – 2020 της World Sailing. 

1.2     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.  Αυτό τροποποιεί 

τον RRS 61.1 (a) 

 
 

2. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

2.1 Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να έχουν έγκριση της ΕΙΟ, φωτοαντίγραφο της 

οποίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραµµατεία Αγώνων µε τη δήλωση συµµετοχής. 

 

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

3.1  ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες µε έτος γέννησης το 2003 ή αργότερα, 

οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου της ΕΙΟ µε ετήσια ιατρική γνωµάτευση.  Τα δελτία πρέπει να 

κατατεθούν στη γραµµατεία του ΝΟ∆ µε τις δηλώσεις συµµετοχής. 

3.2 Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να κατατεθούν εγγράφως, µαζί µε τα απαραίτητα συνηµµένα 

στη γραµµατεία του ΝΟ∆ µέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:30. 

3.3     Ορίζεται συµµετοχή 10,00 ευρώ για κάθε αθλητή. 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

4.1 Οι ιστιοδροµίες θα πραγµατοποιηθούν ως εξής: 

6 Οκτωβρίου 2018, ώρα 13:00, εκκίνηση 1ης ιστιοδροµίας. 

7 Οκτωβρίου 2018, ώρα 12:00, εκκίνηση ιστιοδροµιών. 

4.2 Θα διεξαχθούν συνολικά έξι (6) ιστιοδροµίες. ∆εν θα διεξαχθούν περισσότερο από τέσσερις (4) 

ιστιοδροµίες την ηµέρα. 

 

 

5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραµµατεία των αγώνων από το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 

και ώρα 10:30 και θα έχουν  αναρτηθεί στο site του οµίλου( nod.gr ) 

 

 

 

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  



 
Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρµο.   

 

7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

7.1 Εάν πραγµατοποιηθούν τρεις ιστιοδροµίες θα µετράνε όλες για τον υπολογισµό της συνολικής 

βαθµολογίας κάθε σκάφους. 

7.2 Εάν πραγµατοποιηθούν τέσσερις ή περισσότερες ιστιοδροµίες θα εξαιρείται η χειρότερη για τον 

υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας κάθε σκάφους. 

 

8. ΣΚΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

8.1 Τα σκάφη προπονητών και υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραµµατεία αγώνων.  

8.2 Οι χειριστές τους είναι υπεύθυνοι για τις µετακινήσεις τους, θα πρέπει να είναι κάτοχοι  

διπλώµατος ταχυπλόου και να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται µε το 

διακόπτη της µηχανής. 

 

9. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα σκάφη των οµίλων εκτός Σαρωνικού θα µπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ΝΟ∆. 

 

10. ΕΠΑΘΛΑ 

10.1 Έπαθλα θα απονεµηθούν στους πρώτους νικητές των κατηγοριών, ανάλογα µε τη συµµετοχή: 

Αγοριών  

Παίδων (έτος γέννησης 2007 ή αργότερα) 

Κοριτσιών  

Κορασίδων (έτος γέννησης 2007 ή αργότερα) 

10.2 Η κατάταξη των κατηγοριών Παίδων και των Κορασίδων θα εξαχθεί από τη γενική κατάταξη. 

 

11. ΕΥΘΥΝΗ 

Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες  αγωνίζονται σύµφωνα µε το θεµελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. 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. 

 

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όλα τα αγωνιζόµενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς 

τρίτους για ποσό όχι λιγότερο από 350.000€.  Αντίγραφο του συµβολαίου πρέπει να κατατεθεί στη 

γραµµατεία του ΝΟ∆ µαζί µε τις δηλώσεις συµµετοχής. 

 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία του 

ΝΟ∆, στο Μικρολίµανο, Ακτή ∆ηλαβέρη 2, τηλ.: 210 4224555, fax.: 210 4117560,  

e-mail: nt.om.delfinario@gmail.com   

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη, Πέµπτη 17:30 – 20:30, Παρασκευή, Σάββατο 10:00 – 13:00 

 

 
Η Οργανωτική Επιτροπή



 
 


