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1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Ο αγώνας διοργανώνεται από τον Αθλητικό Ναυτικό Όμιλο Γλυφάδας. 
 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων 
του ΑΝΟΓ, Λ. Διαδόχου Παύλου 42 (Θυρίδα 2) Γλυφάδα, Αθήνα, 16601  
Tηλέφωνα 210 8944913 & 210 8944914, fax: 210 8944912.  
Web Site: www.anog.gr 
Email: anog@otenet.gr 
 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον Σαρωνικό κόλπο, ανοικτά της Γλυφάδας . 
 
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 Optimist:  Αγοριών - Κοριτσιών, 

Παίδων - Κορασίδων (από έτος γέννησης 1998 και μετά). 
Laser 4.7: Αγοριών - Κοριτσιών (από έτος γέννησης 1993 και μετά). 
Laser RDL: Αγοριών - Κοριτσιών (open) 
 
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
5.1 Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012. 
5.2 Ο κανονισμός της κλάσης. 
5.3 Η παρούσα προκήρυξη. 
5.4 Οι οδηγίες πλου.5.5 Οι σχετικές εγκύκλιοι της Ε.Ι.Ο. 
 



 

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
6.1 Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C. 
6.2 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. 
6.3 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία Αγώνων. 
 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
7.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές - αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με 
έγκυρη ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του 
διοργανωτή Ομίλου με τις δηλώσεις συμμετοχής. 
 
7.2 Οι Όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή εγγράφως μέχρι την Παρασκευή 
29/01/2010 και ώρα 17:00 στην γραμματεία των αγώνων ή με fax στo 2108944912. 
 
7.3 Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία 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. 
7.4 Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο έναντι τρίτων, με ποσό όχι λιγότερο από 350.000€ και πρέπει να 
κατατεθούν στη γραμματεία του διοργανωτή Ομίλου μαζί με τις δηλώσεις 
συμμετοχής. 
 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
8.1 Οι ιστιοδρομίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 
 
Σάββατο 30/01/2010 ώρα 12:00, εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας. 
Κυριακή 31/01/2010 ώρα 12:00, εκκίνηση ιστιοδρομιών. 
 
8.2 Θα διεξαχθούν συνολικά έξι (6) ιστιοδρομίες. 
 
9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Η διαδρομή θα είναι τραπέζιο. 
 
10. 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. 
 
 



 

11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων από την Παρασκευή 
29/01/2010. 
 
12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
12.1 Θα εφαρμοστεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α4 RRS-ISAF. 
12.2 Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθούν δυο (2) ιστιοδρομίες και θα 
αριθμούνται με την σειρά της πραγματοποίησης τους. 
12.3 Εάν διεξαχθούν τρεις (3) ιστιοδρομίες δεν θα εξαιρείται καμία. Από τέσσερις (4) 
ιστιοδρομίες και άνω θα εξαιρείται μία για τον υπολογισμό της βαθμολογίας. 
 
13. ΕΠΑΘΛΑ 
13.1. Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
13.2 Έπαθλα θα απονεμηθούν στον μικρότερο αθλητή και στη μικρότερη αθλήτρια. 
13.2 Η απονομή των επάθλων του αγώνα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
31/1/2010 και ώρα 18:00 στο Εντευκτήριο του Ομίλου μας. 
 
14. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του 
ΑΝΟΓ, εφόσον το επιθυμούν. 
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