
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ¨ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ"  

ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ HANSA 2,3 

3‐4/12/2016  

1.  ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Ο όμιλος Sailability Hellas ‐ Ιστιοπλοΐα για όλους  σε συνεργασία με τον  Ιστιοπλοϊκό  

Όμιλο  Πειραιώς  και  υπό  την  αιγίδα  της  ΕΙΟ  διοργανώνει  τους  διασυλλογικούς 

αγώνες. 

2.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ :HANSA 2.3 

3.  ΚΑΝΟΝΕΣ 

3.1  Κανονισμοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας (ISAF RRS) 2013 – 2016 

3.2  Οι κανονισμοί της κλάσης  (με τις  τροποποιήσεις αυτής της προκήρυξης και 

των Οδηγιών Πλου). 

3.3  Η παρούσα Προκήρυξη. 

3.4  Οι Οδηγίες Πλου. 

4.  ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ 

          Σκάφη  που  φέρουν  ατομική  διαφήμιση  πρέπει  να  έχουν  έγκριση  της    Ε.Ι.Ο. 

Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων.   

5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες, κάτοχοι ηλεκτρονικού 

δελτίου της Ε.Ι.Ο.  σε ισχύ.  

 5.2  Οι  αθλητές  πρέπει  να  δηλώσουν  συμμετοχή  στη  γραμματεία  του  Ομίλου 

Sailability  Hellas  ‐  Ιστιοπλοΐα  για  όλους    μέχρι  την  Πέμπτη,    01/12/2016  στο  Τηλ: 

6973534254 (κ. Κικιανής Ιάκωβος). 

6.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 18:00 Λήξη ορίου συμμετοχών.  



 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 Δεκεμβρίου 09:00 – 10:30  ΕΓΓΡΑΦΕΣ  

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 Δεκεμβρίου 12:00   ιστιοδρομίες 

ΚΥΡΙΑΚΗ  4 Δεκεμβρίου 12:00   ιστιοδρομίες 

6.1  Θα  διεξαχθούν  4  ιστιοδρομίες.  Δε  θα  διεξαχθούν  περισσότερες  από  2  

ιστιοδρομίες την ημέρα. 

6.2. Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος, αν πραγματοποιηθεί  τουλάχιστον 1 ιστιοδρομία 

7.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρμο. 

8.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι  οδηγίες  πλου  θα  διατίθενται  στην  Γραμματεία  Αγώνων  κατά  τη  διάρκεια  των 

εγγραφών. 

9.  ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

Θα  εφαρμοστεί  ο  κανόνας  44.1  RRS  με  τροποποίηση  σε  360⁰.  Σε  περίπτωση 

παράβασης του κανόνα 31.1 των RRS (επαφή με σημείο) θα εφαρμόζεται ο κανόνας 

31.2 των RRS (στροφή 360⁰). 

11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

11.1  Θα  εφαρμόζεται  το  σύστημα  χαμηλής  βαθμολογίας  παράρτημα    Α2  RRS 

2013 – 2016.  

11.2  Εάν πραγματοποιηθούν μέχρι 3  ιστιοδρομίες, η βαθμολογία κάθε σκάφους 

θα είναι το άθροισμα όλων των ιστιοδρομιών. Εάν πραγματοποιηθούν 4 και άνω, η 

βαθμολογία  κάθε  σκάφους  θα  είναι  το  άθροισμα  όλων  των  ιστιοδρομιών 

εξαιρουμένης της χειρότερης. Εάν μετά τη λήξη των αγώνων υπάρχει ισοβαθμία στη 

γενική  βαθμολογία  ακόμη  και  θέσεων  σε  αθλητές,  αυτή  θα  ορίζεται  υπέρ  του 

αθλητή που έφερε την  καλύτερη θέση στην πρώτη ιστιοδρομία των αγώνων στους 

οποίους  συμμετείχαν οι αθλητές που ισοβάθμησαν 



 
 

 

 

12.  ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην 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  ταχύπλοου.  Οι  χειριστές  πρέπει  να  είναι  ή  προπονητές 

ιστιοπλοΐας  με  άδεια  εξασκήσεως  επαγγέλματος  που  αποδεικνύεται  με  τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά ή την ταυτότητα του ΠΑΣΠΙ. Τα σκάφη πρέπει να έχουν 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενώ επίσης πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός του κινητού 

τηλεφώνου του προπονητή αν υπάρχει. Τα παραπάνω στοιχεία θα κατατεθούν στην 

γραμματεία των αγώνων μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.     

 

13.  ΕΠΑΘΛΑ 

Θα  απονεμηθούν  έπαθλα  στους  3  (τρεις)  πρώτους  νικητές  .Η  ημέρα  και ώρα  της 

τελετής απονομής θα ανακοινωθεί με τις οδηγίες πλού. 

14.  ΕΥΘΥΝΗ 

Οι αθλητές αγωνίζονται με δική τους ευθύνη σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, 

RRS‐ISAF  "Απόφαση  για  Συμμετοχή  σε  Αγώνα"  .    Είναι  αποκλειστική  ευθύνη  του 

κυβερνήτη  ή  του  εντεταλμένου  εκπροσώπου  κάθε  σκάφους  η  απόφαση  να 

συμμετέχει σε αγώνα και να συνεχίσει να αγωνίζεται. Τόσο ο διοργανωτής όμιλος, 

όσο και οι επιτροπές του αγώνα δε  φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε 

συμβεί στους αγωνιζόμενους ή  τα σκάφη τους και  τα υλικά τους πριν, μετά ή και 

κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. 

15.  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 θα πρέπει να κατατεθούν 



 
στη γραμματεία των αγώνων μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής 

 

 

16.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η  Γραμματεία  της  διοργάνωσης  είναι  η  Γραμματεία  του  Ιστιοπλοϊκού  Ομίλου 

Πειραιώς. 

Τηλέφωνα Γραμματείας: 210‐4177636   
E‐mail: sailabilityhellas4all@gmail.com, info@iop.gr 

Η Οργανωτική Επιτροπή 

 

 


