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1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ  
Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει το Κύπελλο Ομαδικού Optimist 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2010» που γίνεται στην μνήμη του ΑΝΤΩΝΗ ΗΠΕΙΡΩΤΗ, το 
Σάββατο 06 και την Κυριακή 07 Νοεμβρίου 2010 κατόπιν ανάθεσης της Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 
 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Όμιλοι μέλη της Ε.Ι.Ο.  
Κάθε ομάδα θα απαρτίζεται από 5 σκάφη (4+1 αναπληρωματικό). 
Κάθε Όμιλος μπορεί να συμμετέχει μέχρι και με 2 ομάδες. 
Οι αθλητές των ομάδων πρέπει να είναι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Ε.Ι.Ο. με 
πρόσφατη (ετήσια) ιατρική γνωμάτευση. 
Η κάθε ομάδα θα πρέπει να φέρει δικά της σημαιάκια ενστάσεων (κόκκινο). 
 

3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή μπροστά στις εγκαταστάσεις του 
Ι.Ο.Θ. 
 

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
• Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2009-2012 (RRS). 
• Οι κανονισμοί της Κλάσης 
• Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων 
• Οι οδηγίες Πλου και οποιαδήποτε τροποποίησή τους από τις Επίσημες 

Ανακοινώσεις της Επιτροπής Αγώνων ή της Επιτροπής Ενστάσεων. 
• Υποχρεωτική η επίδειξη κόκκινης σημαίας (Τροποποίηση RRS 61.1 α). 
• Θα υπάρχει απευθείας διαιτησία των αγώνων στη θάλασσα σύμφωνα με το 

άρθρο RRS D2. 
• Δεν θα εκδικαστούν ενστάσεις άλλες από αυτές που προβλέπονται από τους 

κανονισμούς της απευθείας διαιτησίας. 
 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Σάββατο 06 Νοεμβρίου 2010  ώρα 12.00 ιστιοδρομίες 
 
Κυριακή 07 Νοεμβρίου 2010 ώρα 12.00 ιστιοδρομίες 
 
 



6. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Ως το άρθρο RRS D3 και D4 
 

7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δηλώσεις Συμμετοχής με τα ονόματα των μελών κάθε ομάδας, θα γίνονται δεκτές 
στην Γραμματεία του Ι.Ο.Θ. μέχρι την Πέμπτη  04 Νοεμβρίου 2010.  
(FAX.2310 858279). 
 

8. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Όλα τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων το αργότερο 
μέχρι τις 10.00 π.μ. του Σαββάτου 06 Νοεμβρίου 2010 προσκομίζοντας το σχετικό 
πιστοποιητικό ασφάλισης έναντι τρίτων ύψους 350.000 ευρώ. 
Οι χειριστές των φουσκωτών θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τις μετακινήσεις 
τους. Υποχρεωτικά πρέπει να φορούν βραχιόλι ασφαλείας και να είναι κάτοχοι 
διπλώματος ταχυπλόου. 
 

9. ΕΥΘΥΝΗ 
 Όλοι οι αθλητές θα αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4 RRS (Απόφαση 
περί συμμετοχής σε αγώνα). 
Ο οργανωτής όμιλος, η επιτροπή αγώνων και η επιτροπή ενστάσεων δεν φέρουν 
καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα, τόσο στη στεριά 
όσο και στη θάλασσα πριν, κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος των αγώνων. 
 

10. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης (Ι.Ο.Θ.) 
Μεγ. Αλεξάνδρου 12  
54643 Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2310 830939 FAX 2310 858279 
 

11. ΕΠΑΘΛΑ 
Η απονομή των επάθλων θα γίνει την Κυριακή 07 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 18.00 
στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Θ.  
Έπαθλα θα απονεμηθούν στις 3 πρώτες Ομάδες. 
 

12. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ 
Τα σκάφη των αγωνιζομένων και τα συνοδά σκάφη, θα φιλοξενηθούν στις 
εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Θ. 
 

Θεσσαλονίκη  25-10- 2010 
 

Ο Πρόεδρος 
Διονύσιος Πολυχρονιάδης 

 


