ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ
ΚΤΠΕΛΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΜΠΛΑΣΗ 2019
OPTIMIST 11χρονων – LASER 4.7 – LASER RDL – LASER STD - 420
14 - 15/9/2019
N.A.O.K.Θ.
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
1.

ΟΡΓΑΝΩΗ
Ο Ναυτικόσ Ακλθτικόσ Όμιλοσ Καλαμαριάσ Θεςςαλονίκθσ διοργανϊνει υπό τθν αιγίδα τθσ
Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, τουσ Ιςτιοπλοϊκοφσ αγϊνεσ με τθν επωνυμία
«ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΜΠΛΑΣΗ 2019».
2.
ΚΑΝΟΝΕ
2.1 Οι κανονιςμοί αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ (RRS) τθσ World Sailing 2017-2020.
2.2 Οι κανονιςμοί των κλάςεων.
2.3 Οι ςχετικοί εγκφκλιοι τθσ Ε.Ι.Ο.
2.4 Η παροφςα Προκιρυξθ.
2.5 Οι οδθγίεσ Πλου.
2.6 Οι οδθγίεσ Πλου μποροφν να τροποποιιςουν κανόνεσ, όπου αυτό επιτρζπεται.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2

ΔΙΑΦΗΜΙΗ
Σα ςκάφθ μπορεί να υποχρεωκοφν να φζρουν διαφιμιςθ που κα επιλεγεί και κα
χορθγθκεί από τθν οργανϊτρια αρχι.
Ο αγϊνασ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία C, ωσ προσ τον κανονιςμό 20 τθσ World Sailing.
κάφθ που φζρουν ατομικι διαφιμιςθ πρζπει να ζχουν ζγκριςθ τθσ Ε.Ι.Ο.
Φωτοαντίγραφο τθσ ζγκριςθσ πρζπει να κατατεκεί ςτθ Γραμματεία αγϊνων.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν αθλητζσ με ζγκυρο δελτίο Ε.Ι.Ο. και κάρτα υγείασ αθλητή
ςε ιςχφ.
τθν κατθγορία Laser 4,7 δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν ακλθτζσ/τριεσ που ζχουν γεννθκεί
το 2002 και μετά, και ςτθν κατθγορία Optimist δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν
ακλθτζσ/τριεσ που ζχουν γεννθκεί το 2008 και μετά.

4.3

Σο παράβολο ςυμμετοχισ είναι 10€ για τισ μονοκζςιεσ κατθγορίεσ και 20€ για τισ
δικζςιεσ κατθγορίεσ.

5.
5.1

5.3

ΕΓΓΡΑΦΕ
Οι όμιλοι πρζπει να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτθ Γραμματεία του Ν.Α.Ο.Κ.Θ. μζχρι τθν
Πζμπτη 12 επτεμβρίου 2019 με e-mail ςτο naokth@otenet.gr
Για τθν διλωςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει να ςταλοφν φωτοτυπίεσ με e-mail από τα εξισ:
 Διλωςθ ςυμμετοχισ
 Δελτία Ακλθτϊν
 Διλωςθ φουςκωτοφ
 Αςφάλειεσ ςκαφϊν & φουςκωτοφ
 Σαυτότθτα Προπονθτι ι Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ προπονθτι
 Δίπλωμα Σαχυπλόου
Για να γίνει δεκτι θ διλωςθ ςυμμετοχισ απαιτείται ο όμιλοσ να διακζτει ςωςτικό
ςκάφοσ και προπονθτι, το όνομα του οποίου πρζπει να γνωςτοποιθκεί με τθ διλωςθ
του ομίλου.
Οδθγίεσ Πλου κα διατεκοφν με τθν εγγραφι ςτθν Γραμματεία αγϊνων.

6.
6.1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΕ
Παραςκευι 13/09

ϊρα 18:00 - 20:00 Αφίξεισ - Δθλϊςεισ

άββατο 14/09

ϊρα 09:30 - 11:30 Αφίξεισ - Δθλϊςεισ

άββατο 14/09

ϊρα 13:00 ιςτιοδρομίεσ Optimist 11χρονων

άββατο 14/09

ϊρα 14:00 ιςτιοδρομίεσ άλλων κατθγοριϊν

Κυριακι 15/09

ϊρα 13:00 ιςτιοδρομίεσ Optimist 11χρονων

Κυριακι 15/09

ϊρα 14:00 ιςτιοδρομίεσ άλλων κατθγοριϊν

Κυριακι 22/09

ϊρα 19.30 απονομι επάκλων

5.2

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Ζχουν προγραμματιςτεί (6) ιςτιοδρομίεσ.
Για το Optimist 11χρονϊν κα διεξαχκοφν δφο (2) ιςτιοδρομίεσ.
Ο αγϊνασ κα είναι ζγκυροσ εφόςον διεξαχκεί (1) ιςτιοδρομία.
Δεν κα διεξαχκοφν περιςςότερεσ από τζςςερισ (4) ιςτιοδρομίεσ τθν θμζρα.
Οι ιςτιοδρομίεσ κα αρικμοφνται με τθν ςειρά πραγματοποίθςθσ τουσ.
Tθν τελευταία μζρα των αγϊνων δεν κα δοκεί εκκίνθςθ μετά τισ 17:30.

7.

ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ
Για κάκε ςκάφοσ κα πρζπει να υπάρχει ζνα ζγκυρο πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ.

8.

ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ
Οι οδθγίεσ πλου κα διατίκενται από τθ γραμματεία των αγϊνων.

9.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΩΝ ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΩΝ
Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτθ καλάςςια περιοχι του κόλπου Θεςςαλονίκθσ.

10.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Λεπτομζρειεσ κα περιλαμβάνονται ςτισ οδθγίεσ πλου.

11.
11.1
11.2
11.3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θα εφαρμόηεται το ςφςτθμα χαμθλισ βακμολογίασ ,παράρτθμα Α RRS.
Εάν ολοκλθρωκοφν τζςςερισ (4) και πάνω ιςτιοδρομίεσ κα εξαιρεκεί θ χειρότερθ.
ε περίπτωςθ που φςτερα από εφαρμογι του παραρτιματοσ Α 8.2 RRS παραμζνει
ιςοβακµία, τότε αυτι κα λφεται υπζρ του ςκάφουσ που ζφερε τθν καλφτερθ ςειρά ςτθ
πρϊτθ ιςτιοδρομία που ζτρεξαν μαηί (αυτό τροποποιεί το παράρτθμα Α 8.3 RRS)

12.

ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Σα ςυνοδά ςκάφθ πρζπει να δθλωκοφν ςτθ γραμματεία των αγϊνων και οι χειριςτζσ
πρζπει να είναι υπεφκυνοι για τισ μετακινιςεισ τουσ. Τποχρεωτικά κα πρζπει να φοροφν
το ςωςίβιό τουσ και το βραχιόλι αςφαλείασ (quick - stop) που ςυνδζεται με το διακόπτθ
τθσ μθχανισ. Επίςθσ πρζπει να είναι κάτοχοι διπλϊματοσ ταχυπλόου.

13.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
13.1 Laser 4.7 (U16 Παίδων – Κοραςίδων και U18 Εφιβων- Νεανίδων), Laser RDL (Γενικι),
Laser STD (Γενικι), 420.
13.2 Για το Optimist 11χρονϊν οι κατθγορίεσ κα είναι:
 Αγόρια και κορίτςια με ζτοσ γζννθςθσ το 2008,
 Αγόρια και κορίτςια με ζτοσ γζννθςθσ το 2009,
 Αγόρια και κορίτςια με ζτοσ γζννθςθσ το 2010,
 Αγόρια και κορίτςια με ζτοσ γζννθςθσ το 2011 και μετά.
13.3 Όλεσ οι κατθγορίεσ κα υπολογιςκοφν από τθ Γενικι Βακμολογία.
13.4 Για το ςχθματιςμό κατθγορίασ (πλθν Optimist 11χρονων) πρζπει να ςυμμετζχουν και να
αγωνιςτοφν τουλάχιςτον 3 ςκάφθ αυτισ τθσ κατθγορίασ.
14.

ΑΠΟΚΗΡΤΞΗ ΕΤΘΤΝΗ
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αγωνίηονται ςφμφωνα με το κεμελιϊδθ κανόνα 4, RRS World
Sailing. Ο διοργανωτισ Όμιλοσ και οι Επιτροπζσ δε φζρουν καμία απολφτωσ ευκφνθ για
οτιδιποτε ςυμβεί ςε άτομα ι πράγματα τόςο ςτθ ςτεριά όςο και ςτθ κάλαςςα 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.

15.

ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ
Όλα τα ςυνοδευτικά ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν τθν προβλεπόμενθ από τθ νομοκεςία
κάλυψθ (540.000€).

16.
ΑΠΟΝΟΜΕ ΕΠΑΘΛΩΝ
16.1 Ζπακλα κα απονεμθκοφν ςτουσ τρεισ πρϊτουσ νικθτζσ των κατθγοριϊν.
16.2 Οι διοργανωτζσ μπορεί να απονείμουν περιςςότερα ζπακλα ανάλογα με τισ ςυμμετοχζσ.
16.3 ε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρωκεί κάποια κατθγορία κα βραβευκοφν οι τρεισ πρϊτοι
νικθτζσ/ριεσ από τθν Γενικι βακμολογία.
16.4 Η απονομι των επάκλων κα πραγματοποιθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ν.Α.Ο.Κ.Θ τθν
Κυριακή 22/9/2019 και ώρα 19:30 μ.μ..

17.

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ
Σα ςυμμετζχοντα και ςυνοδά ςκάφθ κα φιλοξενθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ν.Α.Ο.Κ.Θ.

18.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ, επικοινωνιςτε με τθ γραμματεία των
αγϊνων.
Ν.Α.Ο.Κ.Θ.
Μικρό Ζμβολο , Σ.Θ. 6
τθλ. 2310 454111, 2310 454533 FAX : 2310454155
e-mail : naokth@otenet.gr

