ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΚΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ διοργανώνει υπό την αιγίδα
της Ε.Ι.Ο. το διασυλλογικό αγώνα «ΑΛΕΠΟΧΩΡEΙΑ 2019»
για σκάφη Optimist, Laser 4,7 (open)
στις 12 & 13 Οκτωβρίου 2019.

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανονισμούς όπως αυτοί ορίζονται στους
Κανονισμούς Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2017-2020.

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
2.1 Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.,
φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του αγώνα.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι δελτίου
της Ε.Ι.Ο. σε ισχύ και κάρτα υγείας αθλητή. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν
στη γραμματεία του αγώνα με τις δηλώσεις συμμετοχής.
3.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν μέχρι 09
Οκτωβρίου 2019 με email στο info@noalep.gr ή με fax στο 22960 51835.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, 12:00 ιστιοδρομίες
 Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019, 11:00 ιστιοδρομίες
o Απονομή μετά το πέρας των αγώνων
Έχουν προγραμματιστεί έξι ιστιοδρομίες. Την Κυριακή δεν θα δοθεί εκκίνηση
μετά τις 15:00.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία του αγώνα το Σάββατο 12
Οκτωβρίου και ώρα 09:00
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον κορινθιακό κόλπο ανοιχτά του λιμένα
Αλεποχωρίου.
7. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις οδηγίες πλου.
8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
8.1 Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας. Αν διεξαχθούν 4 η
περισσότερες ιστιοδρομίες θα εξαιρείται η χειρότερη.
8.3 Οι αγώνες θεωρούνται έγκυροι μετά την διεξαγωγή δυο (2) ιστιοδρομιών
σε κάθε κατηγορία σκαφών.
9. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Τα συνοδευτικά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία του αγώνα. 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.
10. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού
Ομίλου Αλεποχωρίου. Για ξενοδοχεία επικοινωνήστε με τον κ. Τουμπανιάρη
Γιώργο 6987406444
11. ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών, με την
προϋπόθεση σε κάθε κατηγορία να υπάρχουν τουλάχιστον 3 τερματίσαντα
σκάφη :







Optimist Αγοριών (ετ. γεν. 2004-2007)
Optimist Κοριτσιών (ετ. γεν. 2004-2007)
Optimist Παίδων (ετ. γεν. 2008 και έπειτα)
Optimist Κορασίδων (ετ. γεν. 2008 και έπειτα)
Optimist μικρότερου αθλητή
Laser 4,7 Ανδρών – Γυναικών (ανεξαρτήτου ηλικίας)

Η απονομή θα γίνει την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 μετά το πέρας του αγώνα
στις Εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Αλεποχωρίου.
12. ΕΥΘΥΝΗ

12.1 Οι αθλητές αγωνίζονται με δική τους ευθύνη. Τόσο ο διοργανωτής όμιλος,
όσο και οι επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για
οτιδήποτε συμβεί στους αγωνιζόμενους ή τα σκάφη τους πριν, μετά ή και κατά
τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.
12.2 Εφιστούμε την προσοχή των αγωνιζομένων στο θεμελιώδη κανόνα 4 των
RRS “Απόφαση για Συμμετοχή σε Αγώνα”. Είναι αποκλειστική ευθύνη του
κυβερνήτη ή του εντεταλμένου εκπροσώπου κάθε σκάφους η απόφαση να
συμμετέχει σε αγώνα και να συνεχίσει να αγωνίζεται.
13. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Kάθε σκάφος οφείλει να διαθέτει την από το νόμο απαραίτητη ασφαλιστική
κάλυψη έναντι τρίτων. Αντίγραφα των συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν στη
γραμματεία του αγώνα μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με το γραφείο
του Ναυτικού Ομίλου Αλεποχωρίου, τηλέφωνο 22960 51835

