
            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ  

OPEN ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
"ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ" 

14 & 15 ΜΑΙΟΥ 2022 
ILCA 4, ILCA 6, 420,  

Optimist U16 και Optimist U13  
 

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος  Θεσσαλονίκης (Ι.Ο.Θ.). υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), διοργανώνει τους ιστιοπλοϊκούς 
αγώνες ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 2022, το Σαββατοκύριακο 14 & 15 Μαΐου.  
Υγειονομικός υπεύθυνος (CMO) του αγώνα ορίζεται ο κ. Τσικίνας Ιωάννης 
(τηλ.6944692318). 
Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με το Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Ι.Ο., 
όπως εγκρίθηκε από την Επιστημονική Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ. Η ολική 
Επικινδυνότητα του αγώνα είναι Πολύ Χαμηλή. 

 
2.1. Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της W/S 2021-2024. 
2.2. Οι κανονισμοί των κλάσεων. 
2.3. Οι διατάξεις της Εθνικής Αρχής. 
2.4. Οι διατάξεις του αγωνιστικού προγράμματος 2022 της Ε.Ι.Ο. 
2.5. Η παρούσα προκήρυξη 

2.6. Οι οδηγίες πλου 
2.7. Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου επιτρέπεται 

 
3.1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της W/S. 
3.2. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο 
3.3. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία Αγώνων. 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 



3.4. Η διαφήμιση χορηγών της οργάνωσης ή επί σκαφών πρέπει να είναι σύμφωνα 
με το παράρτημα G των RRS, την σχετική νομοθεσία και της ισχύουσας 
Εγκυκλίου της Ε.Ι.Ο 

 
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής   έχουν   αθλητές   &   αθλήτριες   κάτοχοι   έγκυρης 

Ιστιοπλοϊκής ταυτότητας της Ε.Ι.Ο., επίκαιρης κάρτας υγείας (διάταξη Εθνικής 
Αρχής της Ε.Ι.Ο. Ν2),  
Στην κατηγορία ILCA 4 δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες 
που έχουν γεννηθεί το 2005 και μετά. 

4.2. Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη Πέμπτη 12 Μαΐου   με    
email (ioth@otenet.gr) συμπληρώνοντας οπωσδήποτε στην δήλωση τον 
αριθμό ιστίου και τον αριθμό μητρώου Ε.Ι.Ο. 

4.3. Για την δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν σκαναρισμένα με email τα 
εξής: 

• Αριθμό Μητρώου Αθλητή/ριας 

• Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα 

• Δήλωση Φουσκωτού 

• Ασφάλειες σκαφών και σκαφών υποστήριξης 

• Ταυτότητα προπονητού ΠΑΣΠΙ  

• Δίπλωμα ταχυπλόου προπονητού 
4.4. Δικαίωμα δήλωσης σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΙΟ θα 
έχουν οι προπονητές που διαθέτουν, σύμφωνα με τον νόμο 4809/2021, έγκυρη 
ταυτότητα προπονητή ιστιοπλοΐας από τον Π.Α.Σ.Π.Ι. 
4.5. Το παράβολο συμμετοχής είναι 10€ για τις μονοθέσιες και 20€ για τις διθέσιες 
κατηγορίες  και θα εισπράττεται εξ ολοκλήρου από εκπρόσωπο του οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού», για την ενίσχυση του έργου του οποίου πραγματοποιείται 
και ο ιστιοπλοϊκός αγώνας. 
4.6. Οδηγίες πλου θα σταλούν με email την Παρασκευή 13/5/22. 

 
5.1. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερωθούν και να τηρούν το Επικαιροποιη- 
μένο Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 
για την προφύλαξη και τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19, καθώς και τις 
κρατικές οδηγίες και κανονισμούς, που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
κρουσμάτων COVID-19,όπως αυτές ισχύουν και έχουν εγκριθεί από την Επιστημονική 
Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ για την περίοδο διεξαγωγής της διοργάνωσης. 
Περισσότερες πληροφορίες για τους ισχύοντες κανόνες και οδηγίες μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ 
5.2. Οι αγωνιζόμενοι και τα πρόσωπα υποστήριξης πρέπει να συμμορφώνονται με 
κάθε εύλογη απαίτηση ενός στελέχους της διοργάνωσης. Άρνηση συμμόρφωσης 
μπορεί να θεωρηθεί ως αντιαθλητική συμπεριφορά. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

5. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ COVID 19 



5.3. Λογικές ενέργειες στελεχών της διοργάνωσης για εφαρμογή οδηγιών, 
πρωτοκόλλων και νομοθεσίας σχετικών με τον COVID-19, ακόμη και αν αργότερα 
αποδειχθούν μη απαραίτητες, δεν είναι εσφαλμένη ενέργεια ή παράλειψη. 
5.4. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο αγωνιστικό υγειονομικό πρωτόκολλο της 
Ε.Ι.Ο το οποίο εγκρίθηκε από τη Γ.Γ.Α, απαιτείται από όλους τους μη 
εμβολιασμένους αθλητές /αθλήτριες καθώς και από προπονητές/συνοδούς η 
αποστολή στην γραμματεία της διοργάνωσης, Αρνητικού Αποτελέσματος μοριακού 
(RT-PCR) 24-48 ώρες πριν τον αγώνα ή Αρνητικού Αποτελέσματος Rapid antigen test 
την ημέρα του αγώνα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν το τελευταίο 24ωρο πριν τον 
αγώνα. Οι πλήρως εμβολιασμένοι οφείλουν να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό 
Εμβολιασμού άπαξ και έχουν περάσει 14 ημέρες από την τελευταία δόση. Στην 
περίπτωση που τις ημέρες του αγώνα θα βρίσκεται σε ισχύ ένα καινούργιο 
πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α από το παρόν θα ισχύσει το τελευταίο επικαιροποιημένο. 

 
Η Γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του διοργανωτή ομίλου (Ι.Ο.Θ.) Λεωφ.  
Μεγ. Αλέξανδρου 12 – Τηλ. : 2310.830939 email. ioth@otenet.gr  

 
7.1. Οptimist (Αγοριών, Κοριτσιών, από το 2007 και μετά, Παίδων, Κορασίδων από το 
2010 και μετά) ILCA 4 (U16 Παίδων -Κορασίδων και U18 Εφήβων - Νεανίδων), ILCA 
6 (Ανδρών-Γυναικών) και 420 (Γενική). Για τον σχηματισμό κατηγορίας (πλην optimist 
U13) θα πρέπει να  δηλώσουν τουλάχιστον τέσσερα (4) σκάφη από διαφορετικούς 
ομίλους. 
Για το Optimist U13 οι κατηγορίες θα είναι: 
Αγόρια και κορίτσια με έτος γέννησης το 2010 
Αγόρια και κορίτσια με έτος γέννησης το 2011  
Αγόρια και κορίτσια με έτος γέννησης το 2012 
Αγόρια και κορίτσια με έτος γέννησης το 2013  
Αγόρια και κορίτσια με έτος γέννησης το 2014 και μετά  
Οι νικητές των κατηγοριών θα εξαχθούν από τη γενική. 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

8.1. 
Πέμπτη 

 
12/5/2022 

 
21:00 

 
Λήξη δηλώσεων 

Σάββατο 14/5/2022 13:00 
    14:00 

       Ιστιοδρομία  optimist U13 
       Ιστιοδρομίες υπόλοιπες κατηγορίες 

Κυριακή 15/5/2022 
      

 13:00 
 14:00 

     Ιστιοδρομία  optimist U13 
     Ιστιοδρομίες υπόλοιπες κατηγορίες 

Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 17:00μμ. 
8.2. Για κάθε κατηγορία θα διεξαχθούν δύο (2) ιστιοδρομίες. Ο αγώνας θα είναι 
έγκυρος αν πραγματοποιηθεί έστω και μία (1) ιστιοδρομία. 
8.3. Οι ιστιοδρομίες θα αριθμούνται με τη σειρά της πραγματοποίησής τους. 

 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Ομίλου. 

 

  Η διαδρομές κάθε κατηγορίας θα επιδεικνύεται στις οδηγίες πλου. 

 
Θα ισχύει το παράρτημα Ρ των RRS. 

6. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

7. ΚΛΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

10. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 



 
12.1. Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 W/S. 
12.2. ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ: 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 στη πρώτη ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί (διαφοροποίηση 
παραρτήματος Α 8.3 RRS). 

 
13.1. Όλα τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη Γραμματεία Αγώνων το 
αργότερο μέχρι τις 10:30 π.μ. του Σαββάτου 14/5/22 προσκομίζοντας το σχετικό 
πιστοποιητικό ασφάλισης έναντι τρίτων ύψους 540.000 €. 
13.2. 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. Επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος 
ταχυπλόου και να φορούν σωσίβιο σύμφωνα με τον Κανόνα 40.1 RRS 2021-2024 
και την προσθήκη της Εθνικής Διάταξης. 

 
14.1. Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 
4, RRS (Απόφαση περί συμμετοχής σε αγώνα). 
14.2. Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη 
για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα 
κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

 
15.1. Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
15.2. Η Απονομή των επάθλων στους νικητές θα γίνει την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 και 

ώρα 19.00 στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Θ. 

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

 
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή 
ομίλου. 
 
 

Θεσσαλονίκη 04 Μαΐου 2022 
 
          Ο Πρόεδρος                                                                                Η Γεν Γραμματέας 
Κωνσταντίνος Χαντζαρίδης                                                       Ιωάννα-Στεφανία Καρνάβου 

 

12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

13. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

14. ΕΥΘΥΝΗ 

15. ΕΠΑΘΛΑ 

16. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

17. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 


