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OPTIMIST – LASER 4.7 

25-27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

1. Διοργάνωση 

Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου υπό την αιγίδα της Ελληνική Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, 
συνδιοργανώνει μαζί με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Σύρου 
Ερμούπολης, το διασυλλογικό ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2019» για τις 
κατηγορίες σκαφών Optimist και Laser 4.7. 

2. Κανόνες 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
α) Των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας της World Sailing 2017-2020 (RRS) 
β) Των κανονισμών των κλάσεων 
γ) Της παρούσας προκήρυξης 
δ) Των οδηγιών πλου 
ε) Των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο.  
Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται 
(κανόνας 86 RRS 2017-2020). 

3. Διαφημίσεις 

3.1. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν την έγκριση της Ε.Ι.Ο., 
φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία των αγώνων. 

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

4. Δικαίωμα Συμμετοχής – Δηλώσεις 

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές-αθλήτριες γεννηθέντες από το 
2004 και μετά στην κατηγορία Optimist και από το 2002 και μετά στην 
κατηγορία Laser 4.7. Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει να είναι κάτοχοι 
δελτίου της Ε.Ι.Ο. καθώς και Κάρτας Υγείας σε ισχύ.  

4.2. Οι όμιλοι πρέπει να αποστείλουν δήλωσης συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 21 
Οκτωβρίου 2019 με fax στο 2281088666 ή με email στο contact@nosyrou.gr. 
Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα 
δελτία των αθλητών, τις κάρτες υγείας, τα ασφαλιστήρια των ιστιοπλοϊκών 
σκαφών και των φουσκωτών, τις δηλώσεις συμμετοχής των φουσκωτών 
σκαφών και τα διπλώματα χειρισμού ταχυπλόων των προπονητών που 
συνοδεύουν τις ομάδες. 

4.3. Σε περίπτωση ανάγκης υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων αυτά θα πρέπει 
να προσκομιστούν στη γραμματεία των αγώνων σύμφωνα με το πρόγραμμα 
που ορίζεται στην παράγραφο 6.1 της παρούσας προκήρυξης. 

5. Παράβολα 

Το παράβολο συμμετοχής στον αγώνα ορίζεται σε 10 €. 



6. Πρόγραμμα 

6.1.  
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου : - Αφίξεις αποστολών 

- 15:00-17:30 δηλώσεις συμμετοχής 
Σάββατο 26 Οκτωβρίου : - 9:00-10:30 δηλώσεις συμμετοχής 

- 12:00 ιστιοδρομίες 
Κυριακή  27 Οκτωβρίου : - 10:00 ιστιοδρομίες 

- 18:00 απονομή επάθλων 
6.2. Θα διεξαχθούν έως δέκα (10) ιστιοδρομίες για κάθε μία από τις κατηγορίες. 
6.3. Την τελευταία ημέρα του αγώνα δε θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 13:00. Δεν 

υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιστιοδρομιών που θα διεξαχθούν ανά ημέρα. 

7. Οδηγίες Πλου 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων. 

8. Περιοχή των Ιστιοδρομιών 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του Φοίνικα στην Σύρο. 

9. Διαδρομές 

Λεπτομέρειες για τις διαδρομές θα ανακοινωθούν με τις Οδηγίες Πλου. 

10. Σύστημα ποινών 

Θα ισχύσει το παράρτημα P των RRS 2017-2020. 

11. Βαθμολογία 

11.1. Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα A2 RRS 
2017-2020. 

11.2. Εάν στο σύνολο της διοργάνωσης διεξαχθούν από τέσσερις (4) έως και οκτώ 
(8) ιστιοδρομίες, θα εξαιρείται μία (1), ενώ εάν διεξαχθούν από εννέα (9) και 
άνω, θα εξαιρούνται δύο (2). 

11.3. Για να είναι έγκυρος ο αγώνας πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 
τρεις (3). Οι ιστιοδρομίες  θα αριθμούνται με τη σειρά πραγματοποίησής τους. 

12. Σκάφη Υποστήριξης 

Τα σκάφη υποστήριξης θα πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων σύμφωνα 
με το άρθρο 4 της παρούσας. Οι χειριστές τους 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. 

13. Αποκήρυξη Ευθύνης 

Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα  4, RRS 
World Sailing. Οι συνδιοργανωτές και οι επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως 
ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη 
θάλασσα κατά τη διάρκεια του αγώνα. 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 

14. Ασφάλεια 

14.1. Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από τη 
νομοθεσία κάλυψη (540.000€). 

14.2. Για όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται ως ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη το 
ποσό των 540.000 €. 



15. Απονομή – Έπαθλα 

15.1. Η απονομή των επάθλων θα γίνει την Κυριακή 27/10 στις 18:00 σε χώρο που 
θα ανακοινωθεί. 

15.2. Έπαθλα τα απονεμηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

- Optimist: γενική, αγόρια 11+, κορίτσια 11+, αγόρια 11- και κορίτσια 11- 

- Laser 4.7: γενική, αγόρια και κορίτσια 
15.3. Τα αποτελέσματα και για τις δύο κατηγορίες (Optimist, Laser 4.7), θα εξαχθούν 

από τη γενική κατάταξη και θα απονεμηθούν έπαθλα. 
15.4. Επίσης θα βραβευθεί ο/η μικρότερος/η αθλητής/τρια της διοργάνωσης ο/η 

οποίος/α θα τερματίσει σε μία (1) τουλάχιστον ιστιοδρομία. 
15.5. Τέλος θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες 

και συμμετέχουσες. 

16. Φιλοξενία – Διαμονή – Μετακινήσεις 

16.1. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού 
Ομίλου Σύρου στις Αγκαθωπές. 

16.2. Το κόστος διαμονής με διατροφή (πρωινό, Lunch Box και δείπνο ανέρχεται 
στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ ανά ημέρα. Οι προσφορά ισχύει για τους 
αθλητές και τους προπονητές των ομίλων. Το κόστος διαμονής-διατροφής για 
τους επιπλέον συνοδούς και γονείς ανέρχεται σε τριάντα (30) ευρώ ανά ημέρα. 
Όλες οι κρατήσεις θα γίνουν μέσω της γραμματείας του Ν.Ο.Σύρου στην 
οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό αίτημα με e-
mail μέχρι τη Δευτέρα 21/10. Η διαμονή των αποστολών θα γίνει στο 
ξενοδοχείο: Boutique Di Mare Hotel & Suites (https://dimaresyros.com/about) 
στην Ποσειδωνία. 

16.3. Από τις 10/10/2019 και μετά θα παρέχεται πληροφόρηση από τη γραμματεία 
του Ν.Ο.Σύρου, στους ενδιαφερόμενους ομίλους για πιθανή παροχή 
έκπτωσης στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αποστολών που θα συμμετάσχουν 
στον αγώνα. 

16.4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των εισιτηρίων και τη 
διαμονή επικοινωνήστε με την γραμματεία του Ν.Ο.Σύρου ή με τον υπεύθυνο 
Έφορο Ιστιοπλοΐας Τριγώνου. 

17. Πληροφορίες – Γραμματεία Αγώνων 

17.1. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τη 
γραμματεία  του Ν.Ο.Σύρου: Τηλέφωνο/Fax: 2281088666 κα Κρητικού Ράνια, 
κατά τις εργάσιμες ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 14:00) και στο email: 
contact@nosyrou.gr. Ιστοσελίδα Ν.Ο.Σύρου: http://www.nosyrou.gr. 
Επίσης με τον κ. Στρατή Μιχαήλ (Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου Ν.Ο.Σύρου) 
στο τηλέφωνο 6932643602.  

17.2. Η γραμματεία των αγώνων θα βρίσκεται στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων 
στις Αγκαθωπές Σύρου και θα λειτουργεί από τις 13:00 την Παρασκευή 25 
Οκτωβρίου 2019 έως τις 18:00 την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019.  

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


