
 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Λ. Δημοκρατίας 1 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ 
Τηλ @ Φαξ 26610-44096 
                                                                                    Κέρκυρα 16 Σεπτεμβρίου 2010 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ 
«ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  2010»  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ OPTIMIST 

(ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ- JUNIOR) –LASER RDL και FINN την 25 @ 26  Σεπτεμβρίου 2010) 
 

1.ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Κέρκυρας (ΝΑΟΚ).  
2.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η γραμματεία των αγώνων  θα είναι στα γραφεία του διοργανωτή Ομίλου τηλ@ φαξ 26610-44096,       
e-mail  sail@naok.gr 
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιoχή όρμου Γαρίτσας. 
4.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
   Optimist (Παίδων-Κορασίδων-Junior) 
   Laser RDL 
   Finn 
5.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
5.1 Κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012 
5.2 Οι κανονισμοί των κλάσεων. 
5.3 Η παρούσα προκύρηξη. 
5.4 Οι οδηγίες πλου. 
5.5 Οι σχετικές εγκύκλιοι της Ε.Ι.Ο 
5.6 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες όπου αυτό επιτρέπεται. (κανόνας 86 RRS 
2009-2010) . 
6.ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ 
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 ΕΙΟ. και φωτοαντίγραφο να 
κατατίθεται στην Γραμματεία των αγώνων. 
7.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
7.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-τριες κάτοχοι δελτίου της ΕΙΟ με ετήσια ιατρική γνωμάτευση. 
Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία των αγώνων. 
7.2 Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη  22 Σεπτεμβρίου  2010. με              
Φαξ ή e-mail. 
7.3 Οι όμιλοι πρέπει να συνοδεύουν τους αθλητές τους με σωστικό σκάφος και οι χειριστές πρέπει να 
είναι κάτοχοι σχετικού διπλώματος, να φέρουν βραχιόλι quick stop και να δηλώσουν τον αριθμό του 
κινητού τους τηλεφώνου ή να διαθέτουν VHF.   
8.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
8.1 Αφίξεις –δηλώσεις 25/09/10 10.00- 12.30 
8.2 Εκκινήσεις   Σάββατο 25/09/10    13.00 
                           Κυριακή  26/09/10   11.00 
8.3 Εάν διεξαχθούν 4 ή περισσότερες  ιστιοδρομίες  εξαιρείται μία (1) 
8.4 Ο αγώνας είναι έγκυρος εάν διεξαχθεί έστω και μία ιστιοδρομία. 
8.5 Προγραμματισμένες ιστιοδρομίες έξη (6). 
8.6 Δεν θα διεξάγονται περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες κάθε ημέρα. 
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9.ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οδηγίες πλου θα διατίθενται στην γραμματεία των αγώνων. 
10.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Η διαδρομή των αγώνων θα είναι  Τραπέζιο. 
11.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 Θα εφαρμοσθεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας  Παρ. Α2 RRS 2009-2012. Οι νικητές των 
κατηγοριών OPTIMIST θα προκύψουν από την γενική Βαθμολογία. 
12.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ  
Θα εφαρμοσθεί το Παράρτημα P των RRS 2009-2012 
13. ΕΥΘΥΝΗ 
13.1 ‘Όλοι οι αθλητές-τριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4 RRS 2009-2012. 
13.2  Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή 
πράγματα τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά κατά την διάρκεια των αγώνων. 
14.ΕΠΑΘΛΑ. 
14.1 Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας OPTIMIST.(Παίδων-
Κορασίδων-Junior) και μόνο στον πρώτο της Γενικής. 
Στους 3 πρώτους νικητές των κατηγοριών Laser Rdl @ Finn 
 
14.2 Η απονομή θα γίνει την Κυριακή μία (1) ώρα μετά τον τερματισμό και του τελευταίου σκάφους. 
14.3 To  Σάββατο 25/09/10 μετά την ολοκλήρωση των αγώνων θα γίνει πάρτυ στις εγκαταστάσεις του 
ομίλου. 
 
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 
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