
 

Διασυλλογικός Αγώνας ιστιοπλοΐας «Γιώργος Δοκός» 

       

laser standard, laser radial, laser 4.7 

15 – 16 Ioυνίου 2019 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισµοί: 
1.1. Κανονισµοί αγώνων ιστιοπλοϊας (ISAF RRS) 2017-2020. 
1.2. Oι κανονισµοί των κλάσεων(µε τις τροποποιήσεις αυτής της Προκήρυξης και των Οδηγιών 

Πλου). 
1.3. Η παρούσα προκήρυξη. 
1.4. Οι οδηγίες πλου. 
1.5. Οι διατάξεις της Εθνικής Αρχής. 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

2.1.Θα ισχύσει ο Κώδικας Διαφήµισης της ISAF (Advertising Code). Οποιαδήποτε διαφήµιση  
Επί σκάφους και αγωνιζοµένων πρέπει να συµµορφώνεται µε όσα ορίζει ο παραπάνω 
κανονισµός και οι προσθήκες της Εθνικής Αρχής του σκάφους. 

2.2.Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της σχετικής  
Άδειας της Εθνικής Αρχής τους µε την Δήλωση Συµµετοχής. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1. Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα σκάφη µε έγκυρο πιστοποιητικό καταµέτρησης, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της αντίστοιχης κλάσης και όλοι οι αθλητές µα έγκυρο δελτίο 
αθλητή ιστιοπλοΐας που έχει εκδοθεί από την ΕΙΟ.  

3.2. Τα σκάφη πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή στη γραµµατεία των αγώνων µέχρι και την 
Πέµπτη 13 Ιουνίου 2019 στις 20:30. 

3.3. Εκπρόθεσµες δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές µόνο υπό τη διακριτική ευχέρεια 
της Επιτροπής Αγώνα, εφόσον πειστεί ότι υπήρχε αντικειµενική δυσκολία έγκαιρης 
δήλωσης, και εφόσον δεν επηρεάζεται η οµαλή διοργάνωση του αγώνα. 
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3.4. Για να είναι έγκυρος ο αγώνας σε κάθε κλάση / κατηγορία, θα πρέπει να συµµετέχουν 
τουλάχιστον 5 σκάφη. 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δε θα υπάρχει κόστος συµµετοχής για τον αγώνα. 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

5.1. Ιστιοδροµίες 15 και 16 Ιουνίου 2019. 
5.2. Θα διεξαχθούν µέχρι έξι (6) ιστιοδροµίες συνολικά για κάθε κλάση.  Δεν θα διεξαχθούν 

πάνω από 4 ιστιοδροµίες κάθε µέρα. 
5.3. Η προγραµµατισµένη ώρα για το προειδοποιητικό σήµα για την πρώτη ιστιοδροµία είναι 

12:00 το Σάββατο 15 Ιουνίου και 11:00 την Κυριακή 16 Ιουνίου. 

6. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

6.1. Κάθε σκάφος πρέπει να προσκοµίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταµέτρησης. 
6.2. Ένα σκάφος ή ο εξοπλισµός του µπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγµή για συµµόρφωση 

µε τους κανονισµούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας καταµετρητής 
της επιτροπής αγώνων µπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αµέσως στο χώρο που θα του 
υποδείξει για έλεγχο. 

6.3. Να τονισθεί ιδιαίτερα ότι σε κάθε σκάφος που παίρνει µέρος στον αγώνα δε µπορεί να 
αντικατασταθεί η ίδια η γάστρα, οποιοδήποτε δηλωµένο ιστίο (πανί) ή εξοπλισµός του 
σκάφους, εκτός αν υπάρξει συγκεκριµένη γραπτή άδεια από την Επιτροπή Αγώνα, και 
µόνο λόγω µη επισκευάσιµης ζηµιάς.  

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη Γραµµατεία του Αγώνα το Σάββατο 15 Ιουνίου και 
ώρα 09.30 

8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρµο. 

9. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Λεπτοµέρειες θα περιλαµβάνονται στις οδηγίες πλου. 

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

10.1.Θα ισχύσει το Παράρτηµα P των RRS.   
10.2.Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων 6.2 και 12 της προκήρυξης και των κανονισµών των 

κλάσεων µπορεί να είναι µικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής 
ενστάσεων. 
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11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

11.1.Πρέπει να ολοκληρωθούν δύο (2) ιστιοδροµίες ώστε ο αγώνας να είναι έγκυρος. 
11.2.(α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 ιστιοδροµίες η βαθµολογία ενός σκάφους θα είναι 

το σύνολο των βαθµών σε όλες τις ιστιοδροµίες. 
(β) Εάν ολοκληρωθούν από 4 έως και 6  ιστιοδροµίες η βαθµολογία ενός σκάφους θα είναι 
το σύνολο των βαθµών του σε όλες τις ιστιοδροµίες εξαιρουµένης της χειρότερης. 

12. 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. Αντίγραφο του διπλώµατος ταχυπλόου να κατατίθεται στη 
Γραµµατεία του Αγώνα µαζί µε τις δηλώσεις συµµετοχής των αθλητών. 

13. ΦΙΛΟΞΕΝΙA 

Για σκάφη αγωνιζόµενα ή συνοδείας αθλητών και προπονητών που έρχονται από περιοχές 
εκτός Φαληρικού Όρµου από απόσταση που θα χρειαστούν φιλοξενία, παρακαλείσθε να 
απευθυνθείτε στον ΝΟΔ (τηλέφωνο 2104224555, fax 2104117560, e-mail nod@nod.gr)  

14. ΕΠΑΘΛΑ-ΑΠΟΝΟΜΕΣ 

14.1.Θα απονεµηθούν έπαθλα στους τρείς πρώτους νικητές στις κλάσεις laser standard, laser 
radial, laser 4,7.  

14.2.Θα απονεµηθούν έπαθλα στους τρείς πρώτους νικητές στα αγόρια και στις τρείς πρώτες 
νικήτριες στα κορίτσια στα laser std, laser rdl  και στα laser 4,7, εκτός αν δεν 
συµπληρώνονται τουλάχιστον 5 σκάφη σε κάθε κατηγορία, οπότε θα απονεµηθούν µόνο 
στους τρείς πρώτους συνολικά σε κάθε κλάση. Οι νικητές στις επιµέρους κατηγορίες θα 
εξάγονται από τη γενική βαθµολογία κάθε κλάσης. 

14.3.Για την απονοµή των επάθλων οι αθλητές και οι Όµιλοί τους θα ειδοποιηθούν εγκαίρως. 

15. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

15.1.Oι αθλητές αγωνίζονται µε δική τους ευθύνη. Τόσο ο διοργανωτής Όµιλος όσο και οι 
επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί στους 
αγωνιζόµενους ή τα σκάφη τους πριν, µετά ή και κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη 
στεριά όσο και στη θάλασσα. 

15.2.Εφιστούµε την προσοχή των αγωνιζόµενων στο θεµελιώδη κανόνα 4 των RRS « Απόφαση 
για Συµµετοχή σε αγώνα» Είναι αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη ή του εντεταλµένου 
εκπροσώπου κάθε σκάφους η απόφαση να συµµετέχει σε αγώνα και να συνεχίσει να 
αγωνίζεται. 

16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

16.1.Κάθε σκάφος οφείλει να διαθέτει την από το νόµο απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη έναντι 
τρίτων. Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη το σκάφος να έχει ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη 
για βλάβες και αστική ευθύνη (πρόσωπα και περιουσία). Αντίγραφα των συµβολαίων θα 
πρέπει να κατατεθούν στη γραµµατεία των αγώνων µαζί µε τις δηλώσεις συµµετοχής. 
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17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

17.1.Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς επίσης και για δηλώσεις 
συµµετοχής η Γραµµατεία του Αγώνα θα βρίσκεται στον Ναυτικό Όµιλο Δελφινάριου, 
Ακτή Δηλαβέρη 2, Μικρολίµανο, τηλέφωνο 2104224555, fax 2104117560, e-mail 
nod@nod.gr  και nt.om.delfinaro@gmail.com 

17.2.Ώρες λειτουργίας: Tετάρτη & Πέµπτη 17:30 – 20:30, Παρασκευή & Σάββατο 10:00 – 
13:00.  

                                                                               Η Οργανωτική Επιτροπή Ν.Ο.Δ.
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