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1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
Ο Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων Θεσσαλονίκης (Ο.Θ.Α.). υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.). 
 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του διοργανωτή ομίλου (Ο.Θ.Α.) Πάρ. 
Θεμ. Σοφούλη 58 – Τηλ. & Fax: 2310/845533 & 2310/423801. 
 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Ομίλου. 
 
4. ΚΛΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Optimist (γενική, παίδων, κορασίδων), Laser 4,7 (γενική, κορασίδων). Για να 
υπάρξει κατηγορία θα πρέπει να δηλώσουν τουλάχιστον  4 σκάφη από 
διαφορετικούς ομίλους. Οι νικητές των κατηγοριών θα εξαχθούν από τη γενική. 

 
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
5.1 Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012. 
5.2 Οι κανονισμοί των κλάσεων. 
5.3 Οι σχετικοί Εγκύκλιοι. 
5.4 Η παρούσα προκήρυξη. 
5.5 Οι οδηγίες πλου. 
5.6 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου επιτρέπεται 
από τους κανονισμούς (σύμφωνα με το άρθρο 86, RRS-ISAF). 

 
 



 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
6.1 Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της 

ISAF. 
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. 
6.4 Η διαφήμιση χορηγών της οργάνωσης ή επί σκαφών πρέπει να είναι σύμφωνα 

με το παράρτημα G των RRS, την σχετική νομοθεσία και της ισχύουσας 
Εγκυκλίου της Ε.Ι.Ο. 

 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
7.1Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές & αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. 

με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση (ετήσια). Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν 
στη γραμματεία του διοργανωτή ομίλου. 

     Κάθε πλήρωμα / προπονητής πρέπει να καταθέσει στην Γραμματεία Αγώνων 
πιστοποιητικό ασφάλισης του σκάφους του. 

7.2 Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη Πέμπτη 21 Οκτωβρίου με 
fax  2310/84.55.33 & 2310/423.801. 

7.3 Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη Γραμματεία Αγώνων 
προσκομίζοντας το σχετικό πιστοποιητικό ασφάλισης και οι χειριστές πρέπει να 
είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φορούν 
το βραχιόλι ασφαλείας (quick-stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. 
Επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου το οποίο πρέπει να 
παρουσιασθεί στη Γραμματεία Αγώνων όποτε ζητηθεί. 

7.4 Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο έναντι τρίτων. 

 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
8.1 Οι ιστιοδρομίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 
Σάββατο 23/10/2010 13:00πμ Ιστιοδρομίες 3 
Κυριακή 24/10/2010 13:00πμ         Ιστιοδρομίες 3 
Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 15:00μμ. 
8.2 Θα διεξαχθούν έξη  (6)  ιστιοδρομίες . Ο αγώνας θα είναι έγκυρος αν 
πραγματοποιηθεί έστω και μία (1) ιστιοδρομία 
8.3 Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με τη σειρά της πραγματοποίησής τους. 
 
9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Η διαδρομή θα είναι τραπέζιο για όλες τις κατηγορίες. Αναλυτικότερα στο σχετικό 
σχεδιάγραμμα των οδηγιών πλου.  

 
10. ΕΥΘΥΝΗ 
Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-
ISAF. Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη 
για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα 
κατά τη διάρκεια του αγώνα. 



 
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του Μέρους 2 RRS (όταν σκάφη 
συναντώνται) θα εφαρμόζεται ο κανόνας 44.2 RRS (στροφή 720ο). Σε περίπτωση 
παράβασης του κανόνα 31.1 RRS (επαφή με σημείο) θα εφαρμόζεται ο κανόνας 
31.2 RRS (στροφή 360ο). 
Για παραβάσεις του κανόνα 42 (πρόωση) οι ποινές θα αναγράφονται αναλυτικά 
στις οδηγίες πλου. 

 
12. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από την γραμματεία των αγώνων από την 
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010. 

 
13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
13.1 Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS-

ISAF. 
13.2 ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ: σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος 

Α2.3 RRS-ISAF παραμένει ισοβαθμία και σε θέσεις, τότε αυτή θα λύεται 
υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στη πρώτη ιστιοδρομία που 
έτρεξαν μαζί (διαφοροποίηση παραρτήματος Α8 RRS-ISAF). 

 
14. ΕΠΑΘΛΑ 
14.1 Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
14.2 Η απονομή των επάθλων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 

2010 και ώρα 19:30 στις εγκαταστάσεις του Ο.Θ.Α. 
 

15. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή 
ομίλου. 

 
Μετά τιμής 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
Ε. ΑΦΑΤΖΑΝΗΣ          Ε. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ        
 


