
 1 

 
  

 

      

            

 

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  2019» 
Στην μνήμη του ΑΝΤΩΝΗ ΗΠΕΙΡΩΤΗ  

07-08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
LASER 4.7 – LASER RDL –420      

Optimist 11χρονών   
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας, τους Ιστιοπλοϊκούς αγώνες με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2019»  
 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

2.1    Οι κανονισμοί αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της World Sailing 2017-2020. 
2.2    Οι κανονισμοί των κλάσεων. 
2.3    Οι σχετικοί εγκύκλιοι της Ε.Ι.Ο. 
2.4    Η παρούσα Προκήρυξη. 
2.5    Οι οδηγίες Πλου. 
2.6    Οι οδηγίες Πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται  
 

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί από την οργανώτρια αρχή.  
 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές με έγκυρο  δελτίο Ε.Ι.Ο. και  κάρτα υγείας αθλητή σε 
ισχύ. Στην κατηγορία Laser 4.7 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 2002 και 
μετά. Στο Optimist 11χρονών δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί από το 
2008 και μετά.  
 

5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

5.1. Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία του Ι.Ο.Θ. μέχρι την Πέμπτη 05 
Σεπτεμβρίου 2019 με e-mail στο ioth@otenet.gr Για την δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν 
φωτοτυπίες με e-mail από τα εξής: 

 Δήλωση συμμετοχής 
 Δελτία Αθλητών 
 Δήλωση φουσκωτού 
 Ασφάλειες σκαφών & φουσκωτού 
 Ταυτότητα Προπονητή ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή 
 Δίπλωμα Ταχυπλόου 

5.2. Για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής απαιτείται ο όμιλος να διαθέτει σωστικό σκάφος και 
προπονητή, το όνομα του οποίου πρέπει να γνωστοποιηθεί με τη δήλωση του ομίλου 
5.3. Οδηγίες Πλου θα διατεθούν με την εγγραφή στην Γραμματεία αγώνων.     
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6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

6.1 

Σάββατο 07 Σεπτεμβρίου 

Εγγραφές 
 
Ιστιοδρομίες Optimist 11χρονων 
 
Ιστιοδρομίες Υπόλοιπων  
Κατηγοριών 

9.30 - 11.30 
 

Εκκίνηση 13.00 
 
 

Εκκίνηση 14.00 

Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου 

Ιστιοδρομίες Optimist 11χρονων 
 
Ιστιοδρομίες Υπόλοιπων  
Κατηγοριών  
 
Απονομή επάθλων 

Εκκίνηση 13.00 
 
 

Εκκίνηση 14.00 
 

19.30 
 

6.2 Για κάθε κατηγορία θα διεξαχθούν έξι (6) ιστιοδρομίες. 
6.3 Για το Optimist 11χρονών θα διεξαχθούν δύο (2) ιστιοδρομίες 
6.4 Ο αγώνας θα είναι έγκυρος εφόσον διεξαχθεί και μία (1) ιστιοδρομία. 
6.5 Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις (4) ιστιοδρομίες την ημέρα.  
6.6 Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με την σειρά πραγματοποίησης τους. 
6.7 Την τελευταία μέρα δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 17:30. 
 

7. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο θαλάσσιο χώρο του κόλπου Θεσσαλονίκης. 
 

8. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Η διαδρομή θα επιδεικνύεται στις οδηγίες πλου. 
 

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

Θα ισχύει το παράρτημα P των RRS 
 

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

10.1      Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας παραρτήματος Α RRS. 
10.2      Εφόσον διεξαχθούν τέσσερις (4) και πάνω, ιστιοδρομίες, θα εξαιρεθεί η χειρότερη. 
10.3   Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος Α 8.2 RRS παραμένει 
ισοβαθμία, τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στην πρώτη 
ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί (διαφοροποίηση παραρτήματος Α 8.3 RRS). 
 

11. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά  θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick 
- stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής, και το σωσίβιο τους. Επίσης πρέπει να είναι 
κάτοχοι  διπλώματος ταχυπλόου. 
 

12. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

12.1 Laser 4.7 (U16 Παίδων – Κορασίδων και U18 Εφήβων- Νεανίδων), Laser RDL (Γενική), 420 
(Γενική). 
12.2 Για το Optimist 11χρονών οι κατηγορίες θα είναι: 
α. Αγόρια και κορίτσια με έτος γέννησης το 2008  
β. Αγόρια και κορίτσια με έτος γέννησης το 2009 
γ. Αγόρια και κορίτσια με έτος γέννησης το 2010  
δ. Αγόρια και κορίτσια με έτος γέννησης το 2011 και μετά  
12.3    Όλες οι κατηγορίες θα υπολογισθούν από τη Γενική Βαθμολόγια.  
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12.4    Για το σχηματισμό κατηγορίας (πλην Optimist 11χρονων) πρέπει να συμμετέχουν και να 
αγωνιστούν τουλάχιστον 3 σκάφη αυτής της κατηγορίας.  
 

13. ΕΠΑΘΛΑ 

13.1  Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών. 
13.2 Οι διοργανωτές μπορεί να απονείμουν περισσότερα έπαθλα ανάλογα με τις συμμετοχές  
13.3  Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί κάποια κατηγορία θα βραβευθούν οι τρεις πρώτοι 
νικητές/ριες από την Γενική βαθμολογία. 
13.4  Η Απονομή των επάθλων στους νικητές θα γίνει την Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου 2019 στις 
εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Θ. 
 

14. ΕΥΘΥΝΗ 

14.1     Όλοι οι αθλητές θα αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4 RRS (Απόφαση περί 
συμμετοχής σε αγώνα). 
14.2   Ο διοργανωτής Όμιλος, η επιτροπή αγώνων και η επιτροπή ενστάσεων δεν φέρουν καμία 
απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα 
πριν, κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος των αγώνων.  
 

15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την ελάχιστη προβλεπόμενη από την νομοθεσία 
κάλυψη. Για τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται ως ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη το ποσό των 540.000€ 
μη συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης.  
 

16. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Θ.  
 

17. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης (Ι.Ο.Θ.) 
Μεγ. Αλεξάνδρου 12  
54643 Θεσ/νίκη 
τηλ. 2310/ 830.939, FAX 2310/ 858.279 
e-mail: ioth@otenet.gr 

 
 

Θεσσαλονίκη 22-08-2019 
 
 

Ο Πρόεδρος 
Κωστής Χαντζαρίδης 

 
 
 

ΑΘΛΟΘΕΤΕΣ:
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