HELLENIC SAILING FEDERATION

SAILING CLUB PORTO RAFTI
OF THE MUNICIPALITY OF MARKOPOULO

Προκήρυξη "Περ. Εμπειρίκος 2019"
28-29 Σεπτεμβρίου
1.ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Ο αγώνας διοργανώνεται από τον «Ι.Ο.ΠΟ.Ρ» και τον Οργανισμό Δήμου Μαρκοπούλου υπό την
αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Η γραμματεία αγώνων θα λειτουργεί στα γραφεία του Ι.Ο.ΠΟ.Ρ , τηλ:.-22990-86339
Fax:22990-22650 ή e-mail iopordm@hotmail.com κιν.0030-6937470109. Ιστότοπος: iopor.com
(http://www.iopor.com/2010-05-21-16-29-18/info-local ).
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: θαλάσσια περιοχή του ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-:ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ OPTIMIST – (αγόρια, κορίτσια, έως εντεκάχρονα αγόρια,
έως εντεκάχρονα κορίτσια) Laser 4,7 αγόρια κορίτσια Techno και Techno plus αγόρια,
κορίτσια, RSX, Formula.

4.1 Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της WS 2017-2020 4.2 Οι κανονισμοί των
κλάσεων. 4.3 Οι οδηγίες πλου. 4.4 Οι οδηγίες πλου μπορούν να
κανόνες 4.5 Απαιτείται σημαιάκι για ένσταση.

τροποποιήσουν

5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
5.1 Οι διαφημίσεις επιτρέπονται .Επιβάλλεται η προσκόλληση σήματος των χορηγών αγώνα στα
σκάφη .5.2 Η διαφήμιση χορηγών της οργάνωσης ή επί σκαφών πρέπει να είναι σύμφωνα με το
παράρτημα 6 των RRS, την σχετική νομοθεσία και της ισχύουσας Εγκυκλίου της Ε.Ι.Ο. ή την
σύμφωνη γνώμη της διοργάνωσης.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ
6.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές – αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο η ομοσπονδίας
άλλου κράτους που συνδέεται με την WS με ετήσια ιατρική γνωμάτευση Τα δελτία πρέπει να
επιδειχθούν στη γραμματεία. Οι όμιλοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την
21/09/2019 με fax 2299022650 ή e-mail: στο iopordm@hotmail.com (πάντως δεκτές θα γίνουν και
εκπρόθεσμες συμμετοχές).
6.2 Ορίζεται δικαίωμα συμμετοχής 10 ευρώ ανά σκάφος
6.3 Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλώσουν 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 τον διακόπτη της μηχανής.
6.3
Επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου και να δηλώσουν υποχρεωτικά
και τα κινητά τους τηλέφωνα.
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7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 28/09/2019 ώρα 12.00 εκκίνηση ιστιοδρομιών
Κυριακή 29/09/2019 ώρα εκκίνησης 11.00 ιστιοδρομίες

8.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΑ: Ο αγώνας είναι έγκυρος με μία έστω ιστιοδρομία.

9.

ΕΥΘΥΝΗ: Όλοι οι αθλητές αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-WS. Ο
διοργανωτής όμιλος και επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε
άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα.
10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ: ΟΙ Οδηγίες θα διατίθενται στην γραμματεία των αγώνων και στην
ιστοσελίδα αγώνων.
11 ΕΠΑΘΛΑ :
Θα απονεμηθούν στα πρώτα αγόρια και κορίτσια σύμφωνα με τις κατηγορίες με την
προυπόθεση ύπαρξης τεσσάρων τουλάχιστων σκαφών ανά κατηγορία ενώ θα καταβληθεί
προσπάθεια όπου δεν συμπληρώνεται κατηγορία να εννώθούν κατηγορίες συνθέτοντας
κατηγορία.
Η απονομή των επάθλων θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση, σημειώνεται πάντως ότι θα
επιχειρηθεί να πραγματοποιηθεί στις 17.00 την Κυριακή 29/09/2019
12 Έλεγχος Ασφαλείας
Ένας κατάλογος του υποχρεωτικού εξοπλισμού που απαιτείται και η διαδικασία που πρέπει να
τηρείται και που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα IODA στο menu “Safety Check List”
αποτελεί ευθύνη του κάθε γονέα ή κηδεμόνα του αγωνιζόμενου έτσι ώστε να εξασφαλίζει σε
κάθε αγωνιζόμενο την συμμόρφωσή του με τον παρόν άρθρο για τα optimist και τα αντίστοιχα
Safety Check List για τις άλλες κατηγορίες.
13. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι μπορεί να φωτογραφηθούν ή και να βιντεοσκοπηθούν, είτε
όταν συμμετέχουν στον αγώνα είτε όταν παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις του και συναινούν
στη λήψη αυτών των εικόνων ή και ήχων και στη χρήση, επαναχρησιμοποίηση, δημοσίευση και
αναδημοσίευση αυτών, σε οποιοδήποτε μέσο, σε συνδυασμό με το όνομα τους ή όχι, χωρίς
αποζημίωση και χωρίς την έγκριση των για οποιαδήποτε χρήση αυτών.
14. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ:
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.ΠΟ.Ρ ενώ τα 8 πρώτα
σκάφη (έως 4 ανά έθνος) που θα δηλώσουν συμμετοχή εκτός Ελλάδας θα δικαιούνται και
δωρεάν διαμονής.
Θα καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια για δωρεάν διαμονή και Ελληνικών ή όχι ομάδων, σε
οικογένειες αθλητών με βάση την προτεραιότητα δήλωσης συμμετοχής και συνεννόησης.
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