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               Ν.Ο.Δ                 

                                 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΛΕΣΙ 
ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  320 11             
ΤΗΛ. 22620  ‐ 34 090 
FAX.  22620 ‐ 35 662 
Web site: www.nodv.gr   

 
                                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
                                                       DILESI WATER FESTIVAL 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  MULTI CUP FORMULA 
                                                         OPTIMIST ΕΥΒΟΪΚΟΥ 
   
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ  
Ο Ναυτικός Όμιλος Δήλεσι στα πλαίσια των εκδηλώσεων του 1ου WATER FESTIVAL,  

διοργανώνει  τον Τελικό Κυπέλλου MULTI CUP  FORMULA  καθώς και Ιστιοπλοϊκούς αγώνες 

για σκάφη τύπου Οptimist υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.  

Oι αγώνες θα διεξαχθούν στο Δήλεσι Βοιωτίας στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2010. 
 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η γραμματεία των αγώνων θα είναι στα γραφεία του Ν.Ο.Δ. στο Δήλεσι Βοιωτίας. 
 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο, μπροστά από τις εγκαταστάσεις του 

Ομίλου. 
 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Optimist παίδων, κορασίδων 11χρονα αγόρια ,11χρονα κορίτσια και μικρότερου αθλητή. 
 

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
  Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
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·        των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας  της ISAF 2009-2012 (RRS). 

·        των κανονισμών των κλάσεων. 

·        της παρούσας προκήρυξης.  

·        των οδηγιών πλου. 

·        των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. 

  Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 86 

RRS 2009-2012). 
 

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

Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της ΕΙΟ. 

Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία των αγώνων. 
 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές – αθλήτριες κάτοχοι δελτίου ΕΙΟ με ισχύουσα ετήσια  

ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του διοργανωτή Ομίλου. 

Οι Όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 στο  

Fax: 22620 – 35 662   ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@ nodv.gr  αναγράφοντας τα 

ονόματα των αθλητών, το έτος γεννήσέως τους, τον αριθμό των ιστίων, την κατηγορία του 

σκάφους στο οποίο θα αγωνίζονται. 

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στην γραμματεία των αγώνων την ασφάλεια αστικής 

ευθύνης τους έναντι Τρίτων ύψους 350 €. 

Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων και οι χειριστές θα είναι 

υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους κατά την διάρκεια των αγώνων, ώς επίσης πριν την έναρξη 

και μετά το τέλος των ιστιοδρομιών της ημέρας. Υποχρεωτικά οι χειριστές τους θα φορούν το 

βραχιόλι ασφαλείας (quick stop) που συνδέεται με τον διακόπτη της μηχανής. 

Οι χειριστές πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου αντίγραφο του οποίου θα κρατείται 

στην Γραμματεία των Αγώνων και τα σκάφη να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων ύψους 350 €. 
 

8. ΕΥΘΥΝΗ 
Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με τους θεμελιώδεις κανόνες Μέρους 4 

RRS-ISAF. Ο Διοργανωτής Όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για 

οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα πριν, κατά την 

διάρκεια και μετά το τέλος των αγώνων. 
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9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει 6 ιστιοδρομίες. 

Μπορούν να διεξαχθούν μέχρι 4 ιστιοδρομίες την ημέρα. Αν διεξαχθούν 4 ιστιοδρομίες και 

πάνω θα εξαιρείται μία. Ο αγώνας θα είναι έγκυρος με όσες ιστιοδρομίες πραγματοποιηθούν και 

θα αριθμούνται με τη σειρά της διεξαγωγής τους. 

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010   : Εκκίνηση ιστιοδρομιών ΩΡΑ 12.00 
Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010   : Εκκίνηση ιστιοδρομιών ΩΡΑ 11.00 
Δεν θα δοθεί εκκίνηση την Κυριακή μετά τις 15.00 
 

10. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Η Διαδρομή θα είναι ολυμπιακό τραπέζιο. 
 

11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Θα δοθούν το Σάββατο πρώτη ημέρα των αγώνων ώρα 09:00 από τη γραμματεία του 

Διοργανωτή Ομίλου. 
 

12. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Διοργανωτή Ομίλου. 
 

13. ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 
Θα γίνουν μετά το τέλος των ιστιοδρομιών και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 
 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία των αγώνων, 

στα γραφεία του διοργανωτή ομίλου, τηλ:22620-34090, fax: 2262035662, e-mail info@nodv.gr.  

www.nodv.gr.  

                           ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 
                      Ο                                                                                         Ο 
         ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                               ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
         ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ                                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΓΚΟΣ 
              Αξ/κος Π.Ν. εα                                                                   Αξ/κος Π.Ν. εα 


