
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
«ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΣ» 
16-17 Μαρτίου 2019 

 
 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
1.1 Ο αγώνας διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους διεθνείς κανόνες αγώνων 

ιστιοπλοΐας RRS 2017 – 2020 της World Sailing. 
1.2    Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το 

σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του. Αυτό τροποποιεί 

τον RRS 61.1 (a) 

1.3 Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι οδηγίες πλου. Αυτό τροποποιεί τον rrs 63.7 
 
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

Ο επίσημος πίνακας ανακοινώσεων θα βρίσκεται στη γραμματεία του ΝΟΔ. 
 

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
3.1 Κάθε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα ανακοινώνεται στον επίσημο πίνακα  ανακοινώσεων πριν από τις 

11:00 της ημέρας στην οποία θα τεθεί σε εφαρμογή. 
3.2 Αλλαγές στο πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινώνονται μέχρι τις 20:00 της προηγούμενης ημέρας. 

 
4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

4.1     Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του ΝΟΔ στο Μικρολίμανο, Ακτή Δηλαβέρη 2 
          τηλ.: 210 4224555, fax: 210 4117560. 
  email: nt.om.delfinario@gmail.com  και  nod@nod.gr  site ομίλου. www.nod.gr 
4.2     VHF κανάλι 72 

 
5. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 

5.1 Σήματα στη στεριά θα επιδεικνύονται στο ιστό του Ν.Ο.Δ.. 
5.2 O απαντητικός επισείων «AP» στη στεριά σημαίνει: Αναβολή ιστιοδρομίας, το προειδοποιητικό σήμα 

δε θα δοθεί νωρίτερα από 30 λεπτά μετά την υποστολή του αυτό τροποποιεί τα οπτικά σήματα 
αγώνων. 

 
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

6.1 Θα διεξαχθούν συνολικά έξι ιστιοδρομίες.  
Σάββατο 16/3/2019  ώρα 13:00, εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας. 
Κυριακή 17/3/2019 ώρα 13:00, εκκίνηση ιστιοδρομιών. 

6.2 Ο αγώνας θα είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθεί μια (1) ιστιοδρομία. 
6.3 Δεν θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από τέσσερις ιστιοδρομίες την ημέρα. 
6.4 Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα μετά τις 16:00. 
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7. ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΛΑΣΕΩΝ 
7.1  Λευκή σημαία με μπλε σήμα της κλάσης για την κατηγορία αγοριών και κοριτσιών. 
7.2      Κόκκινη σημαία με μαύρο σήμα της κλάσης για την κατηγορία παίδων και κορασίδων (με έτος 

γέννησης από το 2008 και μετά). 
7.3 Η Επιτροπή Αγώνα ενδέχεται να αλλάξει τις κατηγορίες ανάλογα με τη συμμετοχή. 

 
8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον Φαληρικό Όρμο. Τα συμμετέχοντα σκάφη ομίλων εκτός Σαρωνικού 
μπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Δ. 

 
9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Οι διαδρομή που θα χρησιμοποιηθεί φαίνεται στο προσάρτημα. Όλα τα σημεία στροφής θα αφήνονται 
αριστερά.   
 

10. ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ 
Τα σημεία στροφής θα είναι κυλινδρικοί φουσκωτοί σημαντήρες χρώματος κόκκινου.   
 

11. ΕΚΚΙΝΗΣΗ. 
 Η γραμμή εκκίνησης θα είναι η νοητή ευθεία που ορίζεται μεταξύ σημαίας χρώματος πορτοκαλί, επί ιστού 

στο σκάφος επιτροπής στο δεξί άκρο και σημαίας χρώματος πορτοκαλί επί ιστού σε σημαντήρα στο 
αριστερό άκρο.  

  
12. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Η γραμμή τερματισμού θα είναι η νοητή ευθεία που ορίζεται μεταξύ σημαίας χρώματος μπλε επί ιστού σε 
σκάφος επιτροπής στο αριστερό άκρο και κόκκινης σημαδούρας στο δεξί άκρο. 

 
13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS. 
 

14. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ 
Σκάφος που τερματίζει αργότερα από 15 λεπτά μετά τον τερματισμό του πρώτου θα θεωρείται DNF.  Αυτό 
διαφοροποιεί τους RRS 35, Α4 και Α5. 

 
15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

15.1 Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη Γραμματεία Αγώνων 
και να υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων 

15.2 Το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων λήγει 60 λεπτά μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους 
στην τελευταία ιστιοδρομία της ημέρας. 

15.3 Το πρόγραμμα εκδίκασης θα ανακοινώνεται στους αγωνιζομένους όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά 
τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων. 

15.4    Κατάλογος των σκαφών τα οποία σύμφωνα με την ΟΠ 13 αποδέχτηκαν παράβαση του RRS 42 θα 
ανακοινώνονται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής 
ενστάσεων. 
 

16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
16.1 Εάν διεξαχθούν τρεις (3) ιστιοδρομίες θα μετρήσουν όλες για τον υπολογισμό της βαθμολογίας κάθε 

σκάφους. 
16.2 Εάν διεξαχθούν τέσσερις (4) ή περισσότερες ιστιοδρομίες θα εξαιρείται μία για τον υπολογισμό της 

βαθμολογίας κάθε σκάφους. Αυτό διαφοροποιεί τον RRS Α2 
16.3 Η κατάταξη των κατηγοριών σε περίπτωση συγχώνευσης θα εξαχθεί από τη γενική κατάταξη. 

 
17. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ 

Έλεγχος σκαφών μπορεί να γίνει μετά από ένσταση ή εντολή της Επιτροπής Αγώνων. 



 
 

18. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΤΙΩΝ 
18.1 Κάθε σκάφος πρέπει να φέρει αριθμούς επί του ιστίου του, οι οποίοι πρέπει να είναι εμφανείς και όχι 

ίδιοι με άλλου αγωνιζόμενου σκάφους στον ίδιο αγώνα. 
18.2 Αλλαγή ιστίου είναι δυνατόν να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Αγώνων. 

 
19. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

19.1 Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει με το προπαρασκευαστικό σήμα να απομακρύνονται. 
19.2 Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων.  Οι χειριστές είναι υπεύθυνοι 

για τις μετακινήσεις τους και θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) το οποίο 
συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής και να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου. 

 
20. ΕΠΑΘΛΑ 

20.1  Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
20.2  Ο  Ν.Ο.Δ. θα ενημερώσει εγκαίρως τους Ομίλους των αθλητών για την ημερομηνία και τον χώρο 

όπου θα πραγματοποιηθεί η απονομή του αγώνα «Σ.Παπάδη». 
20.3    Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές αγοριών – κοριτσιών & παίδων – κορασίδων, 

γεννημένοι από το 2008 και έπειτα. 
 

21. ΕΥΘΥΝΗ 
Όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος αγωνίζονται σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Κανόνα RRS 4. Οι Διοργανωτές 
Όμιλοι, η Επιτροπή Αγώνων, η Επιτροπή Ενστάσεων και οποιοσδήποτε έχει σχέση με την διοργάνωση 
αυτού του αγώνα, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, τραυματισμό που μπορεί να 
παρουσιασθεί σε άτομα ή εξοπλισμό είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, εξαιτίας της συμμετοχής τους στους 
αγώνες.  Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα RRS 4 του Μέρους Ι των Διεθνών 
Κανονισμών Ιστιοδρομιών της WS « Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία». 
 

 
22. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ                                            
 
Πολυκανδριώτης Βαγγέλης NRO 
Σαρρής Γιάννης 
Ξύπας Γιώργος 
Μάντης Κώστας 
Αργυράκης Γιάννης 
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Χρήστου Τάκης   NJ 
Κουρής Σταύρος  NJ 
Πολυκανδριώτης Βαγγέλης NJ 
Καϊτατζίδου Κατερίνα 

 
  

 
 



 

                                                      Διασυλλογικός Αγώνας «Σπύρου Παπαδή»  
                                                                                       16-17 Μαρτίου 2019 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
 
 

     WIND  
 
 
 
 
 

 

 
Διαδρομή: Εκκίνηση – 1 – 2 – 3 – 4 - Τερματισμός 


