
 

 

 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝA ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ Κ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ 

 

   Ο  Ν.Ο.Ε.Φ.  προκηρύσσει  διασυλλογικό αγώνα για σκάφη OPTIMIST στις  

28 &  29 Σεπτεμβρίου  2019 
 

 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1.1 Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανονισμούς όπως αυτοί ορίζονται στους Κανονισμούς 

Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της WS 2017-2020. 

1.2 Των κανονισμών κλάσεων. 

1.3 Tης παρούσας προκήρυξης και των οδηγιών πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. 

1.4 Στον κανόνα 61.1 προστίθετaι : Σκάφος το οποίο 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.  

1.5 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες (όπου επιτρέπεται από τους 

κανονισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 86 RRS). 

 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

2.1 Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο., φωτοαντίγραφο της 

οποίας πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία των αγώνων. 

  

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο.  σε ισχύ και 
Κάρτας  Υγείας Αθλητών. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των 

αγώνων με τις δηλώσεις συμμετοχής κατά την ημέρα εγγραφής.  

3.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν εγγράφως μέχρι την 

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου   2019 και ώρα 13 :00 στην γραμματεία των αγώνων  

ή να σταλούν  με email  στο noef@otenet.gr,  μαζί με την δήλωση 

Συμμετοχής Συνοδού Σκάφους και αντίγραφα των ασφαλιστικών 

συμβολαίων αγωνιζόμενων και συνοδευτικών σκαφών καθώς και την 

άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους  

3.3 Οι προπονητές πρέπει να καταθέσουν στην γραμματεία του ΝΟΕΦ την ταυτότητα 

προπονητή που θα είναι ισχύ ή την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή 

ιστιοπλοΐας. 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Σάββατο  28   Σεπτεμβρίου   2019,             ώρα 12:00 ιστιοδρομίες 

 Κυριακή   29   Σεπτεμβρίου   2019,             ώρα 12:00 ιστιοδρομίες 

 

 

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ – ΦΙΛΙΑΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟ Γ.Γ.Α & Ε.Ι.Ο 
Ακτή Δηλαβέρη 2  185 33  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Τηλέφωνο : 210 4222782  Fax : 210 4222783 
E-mail : noef@otenet.gr  web site :  www.noef.gr 

mailto:noef@otenet.gr
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Έχουν προγραμματιστεί έξι ιστιοδρομίες. Την Κυριακή δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00. 

 

 

 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων το Σάββατο 28 

Σεπτεμβρίου 2019   και ώρα 09:30 

 

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρμο. 

 

7. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις οδηγίες πλου. 

 

8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

8.1 Ο αγώνας θα είναι έγκυρος με όσες ιστιοδρομίες πραγματοποιηθούν. 

8.2 Εάν πραγματοποιηθούν τρεις ιστιοδρομίες, θα υπολογισθούν όλες για τη βαθμολογία 

ενός σκάφους. Από τέσσερις (4) ιστιοδρομίες και άνω θα εξαιρεθεί μία για τον 

υπολογισμό της βαθμολογίας (Τροποποίηση RRS Παράρτημα 2)  

8.3 Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις (4) ιστιοδρομίες την ημέρα. 

 

9. ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ 

Τα συνοδά σκάφη 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. 

 

10. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα συμμετέχοντα σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ΝΟΕΦ. Οι 

συγκεκριμένοι όμιλοι οφείλουν να ενημερώσουν τη διοργανώτρια αρχή μέχρι τη λήξη του 

χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής. 
 

11. ΕΠΑΘΛΑ 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών: 

 

11.1  Optimist  Αγοριών – Κοριτσιών 

11.2  Optimist Παίδων – Κορασίδων (11χρονα) 

11.3 Optimist μικρότερου αθλητή (να έχει τερματίσει σε τουλάχιστον  μία ιστιοδρομία) 

 

Η ημερομηνία και ώρα των απονομών θα ανακοινωθούν εγκαίρως στους συμμετέχοντες 

Ομίλους. 

 

12. ΕΥΘΥΝΗ 

Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-WS. 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, ή κατά την 

διάρκεια του αγώνα ή μετά από την διοργάνωση. 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. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 



 

 

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την 

προβλεπόμενη από την Ελληνική Νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους.  

Αντίγραφα των συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων μαζί με τις 

δηλώσεις συμμετοχής. 

 

 

14. ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

Ορίζεται παράβολο συμμετοχής 10 ευρώ για κάθε αθλητή.  
 

 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία των 

αγώνων, στα γραφεία των Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων του ΝΟΕΦ στο Μικρολίμανο, 

τηλέφωνο: 210 – 42 22 782, και fax 210 – 42 22 783, Web Site: www.noef.gr  Email: 

noef@otenet.gr 

 

 

 

                                                                                                                                        Σεπτέμβριος  2019 

 

                                                                                                                                 Η Οργανωτική Επιτροπή 
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