
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Ο Ναυτικός Όµιλος Σητείας, σε συνεργασία µε την Ε.Ι.Ο., 

διοργανώνει το διασυλλογικό αγώνα 
«ΚΥΠΕΛΛΟ Γρηγόρης Χλουβεράκης 2018» 

για σκάφη OPTIMIST, LASER (4.7) & LASER STANDARD 
στις 22 και 23 Σεπτεµβρίου 2018 

 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανονισµούς όπως αυτοί ορίζονται στους Κανονισµούς 
Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2013-2016. 
Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενηµε- 
ρώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αµέ- 
σως µετά τον τερµατισµό του. 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
Τα σκάφη µπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διακριτικά ή διαφήµιση που θα επιλεγεί και 
θα χορηγηθεί από τον διοργανωτή 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 Δικαίωµα συµµετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι έγκυρου δελτίου της Ε.Ι.Ο. Τα δελτία 

πρέπει να κατατεθούν στη γραµµατεία των αγώνων µε τις δηλώσεις συµµετοχής. 
 Για την κατηγορία Optimist, µπορούν να λάβουν µέρος αθλητές των οποίων το έτος γέν- 

νησης είναι το 2003 και µετά. 
 Το παράβολο για τη συµµετοχή στον αγώνα είναι 5€ . 
 Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν εγγράφως µέχρι και την Παρασκευή 

21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 στην γραµµατεία των αγώνων ή µε email στο 
[kyrpap60@gmail.com] και nkarpat@otenet.gr 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
➢ Σάββατο 22 Σεπτεµβρίου 2018,  12:00 Ιστιοδροµίες – 19.00 Welcome 
➢ Κυριακή 23 Σεπτεµβρίου 2017, 11:00 Ιστιοδροµίες – 17.00 Aπονοµές 
Έχουν προγραµµατιστεί συνολικά 8 ιστιοδροµίες. 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραµµατεία των αγώνων το Σάββατο 8 Σεπτεµβρίου 
και ώρα 09:00. 
Στις οδηγίες πλου θα προσδιορίζεται και ο τρόπος που οι αθλητές – αθλήτριες ή οι 
προπονητές τους θα δηλώνουν απόπλου και κατάπλου, που είναι υποχρεωτικός. 

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στην περιοχή του κόλπου Σητείας. 

7. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Λεπτοµέρειες για τη διαδροµή θα ανακοινωθούν µε τις οδηγίες πλου. 



8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 Θα ισχύσει το σύστηµα Χαµηλής Βαθµολογίας, Παράρτηµα Α των RRS 
 Πρέπει να πραγµατοποιηθούν τρεις ιστιοδροµίες για να είναι έγκυρος ο αγώνας. 
 Εάν πραγµατοποιηθούν τρεις ιστιοδροµίες, θα υπολογισθούν όλες για τη βαθµολογία 

ενός σκάφους. Εάν πραγµατοποιηθούν 4 και άνω ιστιοδροµίες εξαιρείται η χειρότερη. 

9. ΠΟΙΝΕΣ 
 Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί απόπλους ή κατάπλους από αθλητή - αθλήτρια  

ή τον προπονητή τους, το σκάφος θα θεωρείται DNC. 
 Όλοι οι συνοδοί προπονητές οφείλουν να έχουν µαζι τους VHF και να είναι σε 

συνεχή επαφή µε την επιτροπή αγώνων. Σε περίπτωση παράβασης της σχετικής 
υποχρέωσης, κατόπιν αναφοράς της επιτροπής αγώνων, µπορεί να επιβληθεί από 
την Επιτροπή Ενστάσεων ποινή στους αθλητές του, που µπορεί να είναι και µικρό- 
τερη της ακύρωσης. 

 

 Λοιπές ποινές όπως προσδιορίζονται στις Οδηγίες Πλου. 

10. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 
Τα συνοδά σκάφη 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. 
Υποχρεωτικά όλοι οι προπονητές θα πρέπει να έχουν VHF, συντονισµένο στο κανάλι 73, 
κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

11. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
 Τα συµµετέχοντα σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Σητείας. 
 Έχει ληφθεί µέριµνα για την παροχή εκπτώσεων σε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις 

διαµονής και εστίασης. 

12. ΕΠΑΘΛΑ 

 

13. 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. 

14. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Όλα τα αγωνιζόµενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τη προβλεπόµενη 
από την Ελληνική νοµοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους. Αντίγραφα των συµ- 
βολαίων πρέπει να κατατεθούν στη γραµµατεία των αγώνων µαζί µε τις δηλώσεις συµµετοχής. 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία του 
αγώνα, στα γραφεία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Ο.ΣΗΤΕΙΑΣ. 
Τηλέφωνο:6947847650 -6937000325 e-mail  [kyrpap60@gmail.com] και 
nkarpat@otenet.gr 

 Έπαθλα θα απονεµηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών Laser 4.7’. 
 Στα Optimist στους τρεις πρώτους νικητές αγοριών, κοριτσιών, παίδων και  κορασίδων 

(γεννηµένοι το 2007 ή αργότερα). 
 Η απονοµή θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 23/09/2018 στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Σ 

στις 17.00. 


