
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
«ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SLALOM & FUNBOARD 2018» 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ο . Ι . Η) 
2. ΤΟΠΟΣ: ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14 & 15 Ιουλίου 2018 
4. ΧΡΟΝΟΣ: ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ: 09:30 π.µ. 14/07/2018.  
4. 1. ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ: 12:00 π.µ  
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ:  
5.1. Slalom  
6. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ: 09:45 π.µ. στις εγκαταστάσεις του Οµίλου 
Ιστιοσανίδας Ηρακλείου (Παραλία Αµµουδάρας, Ανατολικά εκβολών Αλµυρού 
ποταµού) 
7. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: Θα λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων του Ο.Ι.Η. 
8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Γενική Ανδρών. 
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάση : 
9.1 Των κανονισµών αγώνων ιστιοπλοΐας (R . R . S) της I . S . A. F . 2009-2012  
9.2 Της παρούσας προκήρυξης.  
9.3 Των οδηγιών πλου  
9.4 Των σχετικών εγκυκλίων και προκηρύξεων της Ε.Ι.Ο  
9.5 Οι οδηγίες πλου µπορούν να τροποποιήσουν κανόνες των παραπάνω 
κανονισµών όπου  
επιτρέπεται ( 86 R . R . S . - I . S . A . F .)  
9.6 Ενστάσεις θα κατατίθενται στην Γραµµατεία Αγώνων αµέσως µετά τον 
τερµατισµό του αθλητή.  
10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ:  
10.1 Δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι αθλητές/τριες κάτοχοι δελτίου Ε.Ι.Ο µε ετήσια 
ιατρική γνωµάτευση  
10.2 Δηλώσεις συµµετοχής µπορούν να αποσταλούν µέχρι και 12 Ιουλίου 2018 
µέσω φαξ στα τηλέφωνα +30 2810 281315, +30 2810 255199 και γενικές 
πληροφορίες στα τηλ. 6946127670 κ. Μαραυγάκης Εµµ. και 6974416371 κ. 
Λεονταράκης Κων.   
10.3 Οι ατοµικές και υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν στη γραµµατεία 
αγώνων αµέσως µετά την άφιξη των αθλητών.  
10.4 Όλα τα σκάφη (εγκύκλιος 1 του 2000)πρέπει να είναι ασφαλισµένα, οι αθλητές 
πρέπει να έχουν µαζί τους το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και να το προσκοµίσουν 
στην γραµµατεία αγώνων.  
10.5 Οι χειριστές φουσκωτών σκαφών πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώµατος χειριστού  
ταχύπλοου, να έχουν µαζί τους το ασφαλιστήριο συµβόλαιο (εγκύκλιος 1 του 2000) 
και πρέπει να φορούν βραχιόλι ασφαλείας (Quick stop). Τα παραπάνω έγγραφα  



θα πρέπει να κατατεθούν στην γραµµατεία των αγώνων πριν την έναρξη των 
αγώνων.  
11. ΕΥΘΥΝΗ:  
11.1 Όλοι οι αθλητές θα αγωνίζονται σύµφωνα µε τον θεµελιώδη κανόνα 4 R . R . S - 
I . S . A . F.   
11.2 Ο οργανωτής όµιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν απολύτως ευθύνη για 
οτιδήποτε συµβεί σε άτοµα ή αντικείµενα τόσο στην στεριά όσο και στο νερό κατά 
τη διάρκεια των αγώνων  
11.3 Οι χειριστές ταχυπλόων θα είναι υπεύθυνοι για τις µετακινήσεις τους  
12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  
12.1 Σάββατο 14/7 12:00 Εκκίνηση Ιστιοδροµιών  
        Κυριακή 15/7 12:00 Εκκίνηση Ιστιοδροµιών   
        Κυριακή 15/7 17:00 Απονοµή επάθλων  
Το πρόγραµµα των αγώνων δύναται να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες.  
12.2 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο µέρες: 14-15 Ιουλίου 2018  
12.3 Και τις δύο ηµέρες θα γίνουν οι αγώνες Slalom.  
12.4 Στη διάρκεια των αγώνων Slalom θα πραγµατοποιηθούν µέχρι 3 ιστιοδροµίες 
κάθε µέρα και συνολικά µέχρι 6 ιστιοδροµίες.  
13. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΝΩΝ:  
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο θαλάσσιο κόλπο της Αµµουδάρας, του Δήµου 
Μαλεβιζίου και µπροστά από τις εγκαταστάσεις του Οµίλου Ιστιοσανίδας 
Ηρακλείου.   
14. ΔΙΑΔΡΟΜΗ:  
Σύµφωνα µε τις οδηγίες πλου. Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στην γραµµατεία 
αγώνων.  
15. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:  
15.1 Θα εφαρµόζεται το σύστηµα χαµηλής βαθµολογίας - παράρτηµα Α 2.2 RRS.  
15.2 Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρµογή του παραρτήµατα Α2.3 RRS 
παραµένει ισοβαθµία, τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την 
καλύτερη θέση στη τελευταία κούρσα (race) που έτρεξαν µαζί οι ισοβαθµούντες  
(διαφοροποίηση παραρτήµατος A 2.3 RRS)  
16. ΕΠΑΘΛΑ:  
Έπαθλα θα διανεµηθούν στους 3 πρώτους νικητές.   
17. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ:  
Τα συµµετέχοντα σκάφη να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ο.Ι.Η.  


