
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
                ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ                    

                      ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                                                       
                ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ -ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
 ΤΗΛ 2299075547   fax 2299022650 

Ιστοσελίδα www  .  iopor  .  com  
 e-mail: info@iopor.com 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ «ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ & Ν. ΣΩΤΗΡΙΟΥ  2010»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ  ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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 1.ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
Ο αγώνας διοργανώνεται από τον Ι.Ο.ΠΟ.Ρ και τον Αθλητικό  Οργανισμό Δήμου Μαρκοπούλου υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας  
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Η  γραμματεία  αγώνων  θα  είναι  στα  γραφεία  του  διοργανωτή  ομίλου,  τηλ:.22990-75547,22990-86339  και 
βοηθητικά 22990-22422 και 6945-061-468 Fax: 2299022650 ή e-mail: info@iopor.com.
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα  διεξαχθούν στη θαλάσσια  περιοχή του   ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ  
4.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:  ΟΜΑΔΙΚΟ  optimist  (Οι  όμιλοι  δύνανται  να  μετέχουν  με  περισσότερες  από  1  ομάδα 
ελεύθερα με τετράδες του ιδίου ομίλου ή σε συνεργασία με άλλους ) - GAME RACE: Αγόρια, κορίτσια, παίδες 
αγόρια -κορίτσια, στις υπόλοιπες κλάσεις αγόρια κορίτσια με την προϋπόθεση της ύπαρξης 5 τερματισμένων 
σκαφών ανά κατηγορία . 
5.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  Ο  αγώνας  θα  διέπεται  από  τους  κανονισμούς  όπως  αυτοί  ορίζονται  στους 
Κανονισμούς Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012.
5.1 Απαιτείται σημαιάκι για ένσταση στα optimist . 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
6.1  Οι διαφημίσεις επιτρέπονται .
6.2 Η διαφήμιση χορηγών της οργάνωσης επί σκαφών θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα 6 των  RRS, την 
σχετική νομοθεσία και την ισχύουσα Εγκύκλιο της Ε.Ι.Ο.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ
7.1   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές – αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο  με ετήσια ιατρική γνωμάτευση 
Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του διοργανωτή ομίλου.
7.2 Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την 15/10/2010  με fax,η e-mail: info@iopor.com
7.3  Τα συνωδά σκάφη πρέπει να δηλώσουν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι  
για τις μετακινήσεις τους. Πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας(quick-stop )που συνδέεται με τον διακόπτη 
της μηχανής, επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου και να δηλώσουν υποχρεωτικά και  κινητό 
τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας.
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/10/2010 Αφίξεις –Δηλώσεις 15,00 -Δοκιμαστικές κούρσες ώρα  16,00
                          ΣΑΒΒΑΤΟ  16/10/2010 συνέχεια δηλώσεων 10,00, ώρα εκκίνησης 11,30
                          ΚΥΡΙΑΚΗ   17/10/2010 ώρα  εκκίνησης 11,00
Την Παρασκευή   15-10-2010 θα πραγματοποιηθεί  o αγώνας  GAME RACE .Οι αγώνες θα   είναι έγκυροι αν 
πραγματοποιηθεί έστω και μια (1)  ιστιοδρομία.
Για όλες τις κατηγορίες (πλην ομαδικού) στις τέσσερις (4) ή περισσότερες ιστιοδρομίες  εξαιρείται μια (1).
9. ΕΥΘΥΝΗ  :  Όλοι  οι αθλητές –αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με τον  θεμελιώδη  κανόνα 4, RRS-ISAF. Ο 
διοργανωτής  όμιλος  και  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.
10.ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ: ΟΙ Οδηγίες θα διατίθενται στην γραμματεία των αγώνων.
11 ΕΠΑΘΛΑ :  Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. Η απονομή των 
επάθλων θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση, σημειώνεται πάντως ότι θα επιχειρηθεί να πραγματοποιηθεί στις  
16.30   την    Κυριακή 17/10/2010.
12.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ:Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή ομίλου για δε 
τα  4.20  η  φιλοξενία  θα  είναι  μέχρι  και  το  πανελλήνιο  της  Ραφήνας.  Για  το  ομαδικό  optimist  υπάρχει  η 
δυνατότητα και περιορισμένης φιλοξενίας αθλητών σε οικογένειες με βάση την προτεραιότητα της δήλωσης και 
με προηγούμενη επικοινωνία .

ΧΟΡΗΓΟΙ  :  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,   ΙΔΡΥΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ,   ELECTRONET ΜΠΕΗΣ, 
superfast , MARFIN EGNATIA BANK, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, 
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