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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
Ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Θεσσαλονίκης (Ο.Φ.Θ.), διοργανώνει τον ετήσιο ιστιοπλοϊκό 
αγώνα OPTIMIST - LASER RADIAL - LASER 4.7 - 4.20 με την επωνυμία «15ο ΚΥΠΕΛΟ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2010», στο Πόρτο Καρρά  στη Σιθωνία Χαλκιδικής.  
Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, του Ν.Ο. Πόρτο 
Καρράς  και του ξενοδοχειακού Συγκροτήματος.  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 
 
1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

1.1 Ο αγώνας θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες 
Αγώνων Ιστιοπλοΐας. 

1.2 Στον κανόνα 61.1(α) Ενημέρωση του εναγομένου προστίθεται το εξής: Αμέσως 
μετά τον τερματισμό πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή αγώνων στη γραμμή 
του τερματισμού για τα σκάφη εναντίων των οποίων προτίθεται να υποβάλλει 
ένσταση. 

1.3 Για τα σκάφη Optimist ο κανόνας 61.1(α)(2) «Εάν το μήκος του κύτους του 
ενάγοντος σκάφους είναι λιγότερο από 6 μέτρα δεν είναι υποχρεωμένο να 
επιδείξει την κόκκινη σημαία» διαγράφεται. 

1.4 Εάν υπάρξει αντίφαση μεταξύ των γλωσσών, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει. 
 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα 
χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή. 

 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σκάφη Optimist, Laser Radial, Laser 4.7 και 
4.20 

3.2 Τα σκάφη πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία των αγώνων πριν από 
τις 23/12/2010, στα γραφεία του Ο.Φ.Θ., Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 10, 54642 
Θεσ/νίκη, ταχυδρομικώς ή με fax στο 2310-848643 ή με e-mail στο info@ofth.gr 

3.3 Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνον την 1η ημέρα των 
αγώνων 26/12/10 στα γραφεία της γραμματείας αγώνων στο Πόρτο Καρράς. 

3.4 Το δικαίωμα  συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 10€ ανά αθλητή.  
 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
4.1 Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν ως εξής : 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/12/10 : Αφίξεις, Δηλώσεις, Συγκέντρωση αγωνιζομένων. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/12/10 : ώρα 11.οο π.μ. Ιστιοδρομίες. 
ΤΡΙΤΗ      28/12/10 : ώρα 11.οο π.μ. Ιστιοδρομίες. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/12/10 : ώρα 11.οο π.μ. Ιστιοδρομίες–Απονομή Επάθλων.  
Δεν  θα διεξάγονται περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες  την ημέρα, εκτός εάν την 
προηγούμενη ημέρα δεν θα έχει πραγματοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα των 
ιστιοδρομιών. 

4.2 Την τελευταία μέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15.30μμ  
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5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη Γραμματεία Αγώνων κατά την εγγραφή.  

 
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο θαλάσσιο χώρο της περιοχής Πόρτο Καρράς.  
 

7. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Η διαδρομή θα είναι τραπέζιο. Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 

 
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS.   
 

9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
9.1 Πρέπει να ολοκληρωθεί έστω και 1ιστιοδρομία ώστε η ο αγώνας να είναι 

έγκυρος. 
9.2 (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 5 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός 

σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. 
(β) Εάν ολοκληρωθούν περισσότερες από 5  ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός 
σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες 
εξαιρουμένης της χειρότερης.  
(γ) Οι αγώνες θα αριθμούνται με τη σειρά που πραγματοποιούνται. 

 
10. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι 
χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι 
ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να 
είναι κάτοχοι  διπλώματος ταχυπλόου.  

 
11. ΕΠΑΘΛΑ 
11.1. Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις(3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας: 

• OPTIMIST: Γενική, Αγοριών, Κοριτσιών, Παίδων και Κορασίδων 
• LASER RADIAL : Αγοριών, Κοριτσιών 
• LASER 4.7: Αγοριών, Κοριτσιών  
• 4.20        : Γενική 

11.2. Για να συγκροτηθεί κατηγορία πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 4 σκάφη. 
11.3. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα υπολογίζεται από τη γενική βαθμολογία. 
11.4. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/12/10 και ώρα ανάλογη με την 

εξέλιξη των αγώνων, η οποία θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον πίνακα ανακοινώσεων. 
 

12. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Όλοι οι συμμετέχοντες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. 
Ο διοργανωτής Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για 
οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά 
την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η 
διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή 
θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την 
διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση. 

 
13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την 
προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς 
τρίτους.  
 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία των 
αγώνων, στα γραφεία του Ο.Φ.Θ., Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 10, 54642 Θεσ/νίκη, τηλ. 
2310 831333 ή με fax στο 2310-848643 ή με e-mail στο info@ofth.gr 
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15. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  
Ο διοργανωτής Όμιλος έχει εξασφαλίσει τη διαμονή και διατροφή των αθλητών,των 
προπονητών και συνοδών για κάθε ομάδα, στο ξενοδοχείο ΣΙΘΩΝΙΑ του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, 
έναντι των 40€ ημερησίως το άτομο σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια. Στη τιμή 
συμπεριλαμβάνεται πρωινός μπουφές, lunch box στη θάλασσα και δείπνο το βράδυ. 
 
Για όσους γονείς ή φίλους θέλουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες η τιμή είναι  55€ 
ημερησίως το άτομο σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται πλήρης 
πρωινός και βραδινός μπουφές. 
 
Οι τιμές αυτές  ισχύουν μόνο για τις ημέρες  των αγώνων 26 έως 29/12/2010. 
Κρατήσεις απευθείας στο Ξενοδοχείο ΣΙΘΩΝΙΑ έως την Πέμπτη  23/12/2010, τηλέφωνο  
23750 77000 – Fax  23750 77199 
 
16. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  
Η συμμετοχή όσο το δυνατό περισσοτέρων Ομίλων και Αθλητών στη διοργάνωση βοηθάει 
τη σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη του αθλήματος. 
 

Με ιστιοπλοϊκούς χαιρετισμούς 
Για τον Ο.Φ.Θ. 

 
 
 
 

Αθανάσιος Πατητάρος 
Έφορος Ιστιοπλοΐας 

 


