
 
 
 
 
 
 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΘΡΥΛΟΣ 2010 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ  ΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ 
 LASER STD, LASER RDL, LASER 4.7, 420 

04 – 05 Δεκεμβρίου 2010 
 
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Ο αγώνας διοργανώνεται από τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ..  
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  
Στα γραφεία του Ιστιοπλοϊκού τμήματος  του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, στο Μικρολίμανο, τηλέφωνο: 210-4134674 
, Fax: 210-4134654, E-mail: osfpsail@otenet.gr  
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρμο.  
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2008-2012, o κανονισμός της κλάσης, η παρούσα 
προκήρυξη, οι οδηγίες πλου, οι σχετικές εγκύκλιοι της Ε.Ι.Ο. 
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

• Για το σκάφος LASER STD: Ανδρών – Ν.Ανδρών  
• Για το σκάφος LASER RDL: Εφήβων - Νεανίδων  
• Για το σκάφος LASER 4,7: Παίδων - Κορασίδων   
• Για το σκάφος 420 : Εφήβων - Νεανίδων 

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  
6.1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C.  
6.2. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο, φωτοτυπία της οποίας 
θα κατατεθεί στη γραμματεία του διοργανωτή.  
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
7.1 Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά κυβερνήτη και στο ποσό των 10€ 
ανά σκάφος για τα σκάφη κατηγορίας 420.  
7.2 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές/τριες, κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο ,με ετήσια ιατρική γνωμάτευση. 
Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του διοργανωτή Ομίλου μαζί με τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια αγωνιζομένων και συνοδών σκαφών ,μέχρι το Σάββατο, 04/12/10, ώρα 10:00. Η ασφάλεια 
έναντι τρίτων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 350.000 ευρώ. 
7.3 Οι Όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή εγγράφως μέχρι την Παρασκευή, 03/12/10, και ώρα 
18:00, στην γραμματεία των αγώνων ή με  Fax στο 210 - 4134654 . 
7.4 Οι χειριστές των συνοδών σκαφών είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους,  φορούν το βραχιόλι 
ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής και έχουν δίπλωμα ταχυπλόου.  
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
8.1 Οι ιστιοδρομίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:  
Σάββατο, 04/12/2010 ώρα 12:00, εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας.  
Κυριακή, 05/12/2010  ώρα 11:00, εκκίνηση ιστιοδρομιών.  
8.2 Θα διεξαχθούν συνολικά έξι (6) ιστιοδρομίες. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερο από τρεις (3) 
ιστιοδρομίες την ημέρα.  
9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ  
Η διαδρομή θα είναι τραπέζιο.  
10. ΕΥΘΥΝΗ  
Όλοι οι αθλητές/τριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 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 κατά την διάρκεια του αγώνα.  
11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ  
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων από το Σάββατο, 04/12/2010.  
12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
12.1 Θα εφαρμοστεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α4 RRS-ISAF.  
12.2 Ο αγώνας είναι έγκυρος, αν πραγματοποιηθούν τρεις (3) ιστιοδρομίες. Από τέσσερις (4) 
ιστιοδρομίες και άνω θα εξαιρείται. 
13. ΕΠΑΘΛΑ  
13.1. Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.  
13.2. Ο τόπος και ο χρόνος της απονομής θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα με ανακοίνωση.  
14. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: Για Ομίλους εκτός Σαρωνικού στις εγκαταστάσεις του OΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και στις 
εγκαταστάσεις της Ε.Ι.Ο. 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
Προς: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ.Σ.Φ.Π. 

 
 Παρακαλώ  να  εγγράψετε  τa παρακάτω  σκάφη ,  κατηγορία  ________________ 

του  ________________________ στον  Διασυλλογικό  Αγώνα  Optimist  «ΚΥΠΕΛΛΟ  

ΘΡΥΛΟΣ  2010»  που  διοργανώνεται  στις  04-05/12/2010.  

 
      Κ  υ  β  ε  ρ  ν  ή  τ  η  ς /τρια           Έτος  γέννησης      Αρ .  ιστίου     Αρ .μητρ .ΕΙΟ  

 
1 .  _________________________ ______________  __________  ___________ 

2.  _________________________ ______________  __________  ___________ 

3.  _________________________ ______________  __________  ___________ 

4.  _________________________ ______________  __________  ___________  

5 .  _________________________ ______________  __________  ___________  

6 .  _________________________ ______________  __________  ___________  

7 .__________________________ ______________  __________  ___________  

8 .__________________________ ______________  __________  ___________ 

9.__________________________ ______________  __________  __________   

10.  ________________________ ______________   __________  __________    

 
 
 
Δηλώνω  ότι:  
Θα  τηρήσω  τους  Διεθνείς  Κανονισμούς  ιστ ιοπλοΐας ,  τ ις  προσθήκες  της  Ελληνικής  
Ιστ ιοπλοϊκής  Ομοσπονδίας ,  τους  Κανονισμούς  της  κλάσεως  καθώς  και  τους  
κανονισμούς  του  οργανωτή  Ομίλου  σας .  
Θα  συμμετάσχω  στον  αγώνα  με  δική  μου  αποκλειστ ική  ευθύνη  και  αποδέχομαι  ότι  o  
διοργανωτής  Όμιλος ,  η  Επιτροπή  Αγώνων ,  η  Επιτροπή  Ενστάσεων  και  οποιαδήποτε  
επιτροπή  έχε ι  σχέση  με  την  διοργάνωση  αυτού  του  αγώνα ,  δεν  φέρουν  καμία  ευθύνη  
γ ια  οποιαδήποτε  απώλεια ,  ζημιά ,  τραυματισμό  που  μπορεί  να  παρουσιασθεί  σε  άτομα  
ή  εξοπλισμό ,  ε ίτε  στη  στεριά  ε ίτε  στη  θάλασσα ,  κατά  την  διάρκεια  του  αγώνα  ή  
οποιαδήποτε  άλλη  ώρα .  

Ο  Δηλών  
 

_____________________ 
 

Κινητό  69________________ 


