
                                                                                                                                                                                                                                

                                                     

                                                                           ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ OPTIMIST «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»  

23 & 24 Οκτωβρίου 2010 
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ:  

Ο αγώνας διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Αίγινας. 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 

Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του των εγκαταστάσεων του Ν.Ο. Αίγινας στον Λιμενοβραχίονα ΚΕ του κεντρικού 
λιμένα Αίγινας. Τηλέφωνο και φαξ: 22970 28690 και στο WEB SITE: www.noaiginas.com. Email: noaegina@yahoo.gr  

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο όρμο Μαραθώνα και Αγίου Βασιλείου Αίγινας. 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 
 optimist Αγοριών 
 optimist Κοριτσιών 
 optimist παίδων – κορασίδων (Από έτος γέννησης 1999 και μετά). 

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
o Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF  2009-2012. 
o Η παρούσα προκήρυξη. 
o Οι οδηγίες πλου. 
o Οι σχετικές εγκύκλιοι της ΕΙΟ. 
o Σε περίπτωση αντίφασης των οδηγιών πλου με την προκήρυξη, υπερισχύουν οι οδηγίες πλου, σύμφωνα με το άρθρο 86 RRS-

ISAF. 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
o Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C. 
o Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν την έγκριση της ΕΙΟ. 
o Φωτοαντίγραφο της έγκρισης θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία αγώνων. 
o Η διαφήμιση χορηγών της οργάνωσης ή επί των σκαφών πρέπει να είναι σύμφωνα με το Παράρτημα G των RRS, ή την σχετική 

Νομοθεσία και της ισχύουσας εγκυκλίου της ΕΙΟ. 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
o Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες κάτοχοι δελτίου  ΕΙΟ  με ετήσια ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει 

να κατατεθούν στην Γραμματεία του διοργανωτή Ομίλου με τις δηλώσεις συμμετοχής. 
o Οι Όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010 στο φαξ του Ομίλου, προκειμένου να 

διευκολυνθεί το έργο της οργανωτικής επιτροπής για την άφιξη και αναχώρηση των αποστολών ενώ η κατάθεση των δελτίων 
των αθλητών ασφαλιστηρίων και λοιπών εγγράφων πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία του Ομίλου, μέχρι Το Σάββατο  
23/10/2010 και ώρα 10.00. 

o Τα συνoδά σκάφη, πρέπει να δηλωθούν στην γραμματεία των αγώνων. Οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις 
μετακινήσεις τους, να φορούν βραχιόλι ασφαλείας (quick stop) που συνδέεται με τον διακόπτη της μηχανής καθώς να είναι και 
κάτοχοι άδειας χειριστού ταχυπλόου σκάφους από Λιμενική Αρχή. 

o Όλα τα αγωνιζόμενα και συνoδά σκάφη, θα πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι τρίτων, με ποσό όχι λιγότερο από 
350.000 ευρώ το οποίο  και πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία του διοργανωτή Ομίλου. 

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
o Οι ιστιοδρομίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 
o Ημερομηνία 23/10/2010 ώρα  12.00, εκκίνηση πρώτης ιστιοδρομίας. 
o Ημερομηνία 24/10/2010 ώρα 11.00, εκκίνηση ιστιοδρομιών. 
o Θα διεξαχθούν συνολικά έξι (06) ιστιοδρομίες. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις (03) ιστιοδρομίες την ημέρα. 
9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ  διαδρομή  θα είναι τραπέζιο.           
10. ΕΥΘΥΝΗ 

Όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4 RRS-ISAF. Ο διοργανωτής Όμιλος και οι 
επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβείσ σε άτομα ή πράγματα τόσο στην στεριά όσο και στην 
θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα.       

11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
   Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από την  Γραμματεία των αγώνων την Παρασκευή 22-10-2010. 

12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
o Θα εφαρμοσθεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας  παράρτημα Α4 RRS- ISAF. 
o Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθεί μία (01) συνολικά ιστιοδρομία. 

o Εάν διεξαχθούν τρεις (03) ιστιοδρομίες δεν θα εξαιρεθεί καμία. Θα  
      εξαιρεθεί μία ιστιοδρομία εάν διεξαχθούν τέσσερις ιστιοδρομίες και άνω. 

13. ΕΠΑΘΛΑ 
o Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (03) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
o Η απονομή θα γίνει την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010 και η ώρα θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα με ανακοίνωση. 
13. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

            Τα συμμετέχοντα σκάφη των Ομίλων,θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις   του Ν.Ο.Αίγινας.  
14. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

                 Έχουν εξασφαλισθεί εκπτώσεις εισιτηρίων για αθλητές , συνοδούς, ιχ  
                 και τρέιλερ αποστολών με τα Ε/Γ-Ο/Γ ΦΟΙΒΟΣ, ΦΑΙΔΡΑ και ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
                 (Τηλέφωνα για κρατήσεις, 22970 24200 και 22970 25625). 

 
 
 
 
 

 


