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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΓΩΝΑ "ΠΟΔΙΓΩΝΔΙΑ 2016" 

OPTIMIST – LASER 4.7 – LASER RADIAL (OPEN) 

28-30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 

1.  ςνδιοπγανωηέρ 

Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, Δήκνο ύξνπ-Εξκνύπνιεο, Ναπηηθόο Όκηινο ύξνπ. 

2.  Γπαμμαηεία Αγώνων 

Η Γξακκαηεία Αγώλσλ ζα βξίζθεηαη ζην ρώξν δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ζηηο 

Αγθαζσπέο ύξνπ. 

3.  Πεπιοσή Γιεξαγωγήρ Αγώνων 

Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Φνίληθα ζηελ ύξν. 

4.  Καηηγοπίερ 

•  Optimist (αγόξηα 11+, θνξίηζηα 11+, αγόξηα 11-, θνξίηζηα 11-) 

•  Laser 4.7 (Γεληθή) 

•  Laser Radial Open (Γεληθή) 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο θαηεγνξίεο ηεο θιάζεο ησλ Optimst ζα εμαρζνύλ από ηε 

γεληθή θαηάηαμε θαη ζα απνλεκεζνύλ έπαζια. Επίζεο ζα βξαβεπζεί ν/ε 

κηθξόηεξνο/ε αζιεηήο/ηξηα ηεο δηνξγάλσζεο ν/ε νπνίνο/α ζα ηεξκαηίζεη ζε κία 

ηνπιάρηζηνλ ηζηηνδξνκία. Σέινο ζα απνλεκεζνύλ αλακλεζηηθά δηπιώκαηα ζε όινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζπκκεηέρνπζεο. 

5.  Κανονιζμοί 

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ βάζεη: 

Α) Σσλ θαλνληζκώλ αγώλσλ ηζηηνπινΐαο ηεο ISAF 2013-2016 (RRS) 

B) Σσλ θαλνληζκώλ ησλ θιάζεσλ 

Γ) Σεο παξνύζαο πξνθήξπμεο 

Δ) Σσλ νδεγηώλ πινπ 

Ε) Σσλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηεο Ε.Ι.Ο.  

Οη νδεγίεο πινπ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θαλόλεο, όπνπ απηό επηηξέπεηαη 

(θαλόλαο 86 RRS 2013-2016). 

6.  Γιαθημίζειρ 

Ο αγώλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία C σο πξνο ηνλ θαλνληζκό ηεο ISAF. 

θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηεο Ε.Ι.Ο. 

Φσηναληίγξαθν ηεο έγθξηζεο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία Αγώλσλ. 



7.  Γικαίωμα ςμμεηοσήρ – Γηλώζειρ 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αζιεηέο-αζιήηξηεο θάηνρνη δειηίνπ ηεο Ε.Ι.Ο. κε εηήζηα 

ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Σα δειηία θαη νη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ/ηξηώλ, ηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα ζπλνδώλ-θνπζθσηώλ θαη ηζηηνπιντθώλ ζθαθώλ, θαζώο 

θαη ηα δηπιώκαηα ηαρππιόσλ ησλ πξνπνλεηώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο νκάδεο, ζα 

πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. 

Οη όκηινη πξέπεη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή κέρξη ηελ Παξαζθεπή 21 Οθησβξίνπ 

2016 κε fax ζην 2281088666, ή αθόκε θαη κε email ζην contact@nosyrou.gr  

8.  Ππόγπαμμα 

• Παξαζθεπή 28 Οθησβξίνπ: Αθίμεηο απνζηνιώλ, 15:00-17:30 δειώζεηο 

ζπκκεηνρήο. 

•   άββαην 29 Οθησβξίνπ:  09:00-11:00 δειώζεηο ζπκκεηνρήο, 12:30 ηζηηνδξνκίεο.  

•   Κπξηαθή  30 Οθησβξίνπ: 10:00 ηζηηνδξνκίεο. 

Σελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ αγώλα δελ ζα δνζεί εθθίλεζε κεηά ηηο 13:00.  Θα 

δηεμαρζνύλ κέρξη 4  ηζηηνδξνκίεο ηελ εκέξα. 

Εάλ δηεμαρζνύλ από 4 θαη άλσ ζα εμαηξείηαη κία. 

Ο αγώλαο ζα είλαη έγθπξνο αλ πξαγκαηνπνηεζεί  έζησ θαη 1 ηζηηνδξνκία θαη νη 

ηζηηνδξνκίεο  ζα αξηζκνύληαη κε ηε ζεηξά ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

Πξνγξακκαηηζκέλεο ηζηηνδξνκίεο: 6. 

9.  Οδηγίερ πλος 

Οη νδεγίεο πινπ ζα δηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. 

10.  Γιαδπομή 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ δηαδξνκή ζα αλαθνηλσζνύλ κε ηηο Οδεγίεο Πινπ. 

11.  ύζηημα ποινών 

Θα εθαξκνζηεί ην παξάξηεκα P ησλ RRS 2013-2016. 

12.  Βαθμολογία 

Θα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο, παξάξηεκα A2 RRS 2013-

2016. 

13.  ςνοδά ζκάθη 

Σα ζπλνδά ζθάθε ζα πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία αγώλσλ θαη νη ρεηξηζηέο 

ηνπο πξέπεη λα είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Τπνρξεσηηθά ζα πξέπεη 

λα θνξνύλ βξαρηόιη αζθαιείαο (quick-stop) πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθόπηε ηεο 

κεραλήο. Επίζεο, πξέπεη λα είλαη θάηνρνη δηπιώκαηνο ηαρππιόνπ. 

14.  Δςθύνη 

Όινη νη αζιεηέο – αζιήηξηεο αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα  4, RRS 

– ISAF. 

Οη ζπλδηνξγαλσηέο θαη νη επηηξνπέο δε θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε γηα 

νηηδήπνηε ζπκβεί ζε άηνκα ή πξάγκαηα ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 
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15.  Αζθάλεια 

Όια ηα αγσληδόκελα θαη ζπλoδά ζθάθε ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλα γηα δεκηέο 

έλαληη ηξίησλ κε ην πνζό πνπ θαζνξίδεη ν λόκνο. 

Όια ηα αγσληδόκελα θαη ζπλνδεπηηθά ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ 

πξνβιεπόκελε από ηελ Ειιεληθή λνκνζεζία αζθαιηζηηθή θάιπςε επζύλεο πξνο 

ηξίηνπο. Αληίγξαθα ησλ ζπκβνιαίσλ πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηε γξακκαηεία ησλ 

αγώλσλ καδί κε ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο. 

16.  Φιλοξενία 

Σα ζπκκεηέρνληα ζθάθε ζα θηινμελεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ 

ύξνπ ζηηο Αγθαζσπέο. Ο  Όκηινο πξνηίζεηαη λα  βνεζήζεη ζηελ θηινμελία  αζιεηέο 

θαη πξνπνλεηέο θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο. 

17. Πληποθοπίερ 

Γξακκαηεία  ηνπ Ν.Ο.ΤΡΟΤ: Σειέθσλν /Fax: 2281088666 θ. Κξεηηθνύ Ράληα, θαηά 

ηηο εξγάζηκεο ώξεο (Δεπηέξα – Παξαζθεπή 10:00 - 1:00) 

Φξέξε Λνπηδάλλα 6932327921,  Μηραειίδεο Σάζνο (Έθνξνο Ιζηηνπινΐαο Σξηγώλνπ. 

Ν.Ο.ύξνπ) 6944315262                      

Email: contact@nosyrou.gr 

Ιζηνζειίδα Ν.Ο.ΤΡΟΤ.: http://www.nosyrou.gr 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
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