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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΚΥΠΕΛΛΟ Ν. ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2019 OPTIMIST, LASER 4.7
05-06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 12-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,
19-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1.

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Τα σεμινάρια τελούν υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο. και διοργανώνονται από τους Ν.Ο. ΩΡΩΠΟΥ
Ν.Ο. ΔΗΛΕΣΙ, Ν.Ο. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, , Ν.Ο.Ν.ΜΑ., ΝΑΟ ΜΑΤΙ, Ν.Ο. ΡΑΦΗΝΑΣ
«ΑΛΚΥΩΝ», ΝΟΝΑ, ΝΟΑΣ, ΙΟΠΟΡ., Ν.Α.Ο. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

2.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
2.1 Οι γραμματείες θα είναι στα γραφεία του κάθε διοργανωτή Ομίλου.
2.2 Ν.Ο. ΩΡΩΠΟΥ, τηλ. 2295039592, E-mail: info@noor.gr
2.3 Ν.Ο. ΡΑΦΗΝΑΣ «ΑΛΚΥΩΝ», norafinasalkyon@yahoo.gr, τηλ. 2294025535 και Ν.Α.Ο.
ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ. 2294034512-513, E-mail: naoma.gr@gmail.com
2.4 Ν.Α.Ο. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, τηλ. 6948728738, E-mail: d.houliaras@hotmail.com

3.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
3.1 Κατηγορία OPTIMIST Παίδων-Κορασίδων, οι γεννηθέντες από το 2004 και μετά.
3.2 Κατηγορία OPTIMIST 11χρονα Αγόρια-Κορίτσια, οι γεννηθέντες από το 2008 και
μετά.
3.3 Κατηγορία LASER 4.7 Εφήβων-Νεανίδων, οι γεννηθέντες από το 2002 και μετά.

4.
4.1

ΚΑΝΟΝΕΣ
Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων
Ιστιοπλοΐας.
Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να
ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η
ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του
Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται.

4.2

4.3

5.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
5.1 Οι αγώνες κατατάσσονται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF.
5.2 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.
φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία των αγώνων.

6.
6.1

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι δελτίου ΕΙΟ με κάρτα υγείας
αθλητή. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του κάθε διοργανωτή Ομίλου την
πρώτη μέρα των αγώνων
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6.2
6.3

Τα σκάφη πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία των αγώνων το αργότερο μια
ημέρα πριν την πρώτη μέρα των αγώνων.
Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές.

7.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ για κάθε επί μέρους αγώνα.

8.
8.1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1ο Κύπελλο Ευβοϊκού Ν.Ο. ΩΡΩΠΟΥ
05 Οκτωβρίου 2019 -ώρα 9:00-Αφίξεις-Δηλώσεις.
05 Οκτωβρίου 2019 -ώρα 10:30-Συγκέντρωση προπονητών.
05 Οκτωβρίου 2019 -ώρα 12:00-Ιστιοδρομίες.
06 Οκτωβρίου 2019 -ώρα 11:00-Ιστιοδρομίες.
06 Οκτωβρίου 2019 -Απονομή Επάθλων μετά το τέλος των αγώνων.
Την τελευταία μέρα δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00
2ο Κύπελλο Ευβοϊκού ΝΟ ΡΑΦΗΝΑΣ «ΑΛΚΥΩΝ»-Ν.Α.Ο. ΜΑΤΙ
12 Οκτωβρίου 2019 -ώρα 9:00-Αφίξεις-Δηλώσεις.
12 Οκτωβρίου 2019 -ώρα 10:30-Συγκέντρωση προπονητών
12 Οκτωβρίου 2019 -ώρα 12:00-Ιστιοδρομίες.
13 Οκτωβρίου 2019 -ώρα 11:00-Ιστιοδρομίες.
13 Οκτωβρίου 2019 -Απονομή Επάθλων μετά το τέλος των αγώνων. Την
τελευταία μέρα δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00.
3ο Κύπελλο Ευβοϊκού Ν.Ο. Α.Σ.
19 Οκτωβρίου 2017-ώρα 9:00-Αφίξεις-Δηλώσεις.
19 Οκτωβρίου 2017-ώρα 10:30-Συγκέντρωσηπροπονητών.
19 Οκτωβρίου 2017-ώρα 12:00-Ιστιοδρομίες.
20 Οκτωβρίου 2017-ώρα 11:00-Ιστιοδρομίες.
20 Οκτωβρίου 2017-Τελετή Λήξης μετά το τέλος των αγώνων.
Την τελευταία μέρα δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00.

8.2
8.3

Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες την ημέρα.
Ο κάθε αγώνας του σεμιναρίου είναι έγκυρος με όσες ιστιοδρομίες και αν
πραγματοποιηθούν και θα αριθμούνται με την σειρά πραγματοποίησής τους.

9.
9.1
9.2

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.
Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για
συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας
καταμετρητής της επιτροπής αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο
που θα του υποδείξει για έλεγχο.

v 2010-03

10.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στην γραμματεία των αγώνων κάθε διοργανωτή
Ομίλου.

11.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή του κάθε διοργανωτή
ομίλου: Ένα μίλι ανοιχτά από Ν.Ο. ΩΡΩΠΟΥ, Ν.Α.Ο. ΜΑΤΙ-Ν.Ο. ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΛΚΥΩΝ,
Ν.Ο. Α.Σ.

12.

ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Οι διαδρομές θα είναι όπως ορίζονται στις οδηγίες πλου.

13.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
Θα ισχύσει το παράρτημα Ρ των RRS 2017-2020.

14. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
14.1 Θα εφαρμοστεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2.
14.2 Η βαθμολογία των τριών αγώνων θα είναι το άθροισμα της βαθμολογίας όλων
των ιστιοδρομιών των τριών αγώνων που θα διεξαχθούν.
14.3 Ο κάθε αγώνας θα είναι απολύτως ανεξάρτητος για τυχόν επιβληθείσες ποινές.
14.4 Η βαθμολογία των αθλητών είναι ανάλογη με τη θέση που θα φέρει ο κάθε αθλητής
σε κάθε ιστιοδρομία (π.χ. 1η θέση ένας βαθμός, 2η θέση δυο βαθμοί, κ.ο.κ)
14.5 Για την απονομή των επάθλων του κάθε αγώνα και μόνο, αυτός θα είναι έγκυρος με
όσες ιστιοδρομίες και αν πραγματοποιηθούν. Αν πραγματοποιηθούν από 4 και άνω
θα εξαιρείται η μία (1) χειρότερη.
14.6 Οι προβλεπόμενες ιστιοδρομίες για κάθε Κύπελλο (κλάση) θα είναι 6 ιστιοδρομίες.
14.7 Για την Απονομή των Κυπέλλων (ένα για κάθε κλάση), εάν το σύνολο των
ιστιοδρομιών και των τριών αγώνων είναι από 4 έως 10 θα εξαιρείται η μία (1)
χειρότερη και εάν είναι από 10 έως 18 θα εξαιρούνται οι δυο (2) χειρότερες.
14.8 Εάν μετά την λήξη των αγώνων υπάρχει ισοβαθμία στη γενική βαθμολογία ακόμα
και θέσεων σε αθλητές, αυτή θα ορίζεται υπέρ του αθλητή που έφερε την
καλύτερη θέση στην πρώτη ιστιοδρομία των αγώνων που συμμετείχαν οι αθλητές
που ισοβάθμησαν.

15.

ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη 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 ταχυπλόου.
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16.

ΕΠΑΘΛΑ
16.1 Έπαθλα θα απονεμηθούν στούς τρείς (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας καθώς και
στο μικρότερο αθλητή και μικρότερη αθλήτρια για κάθε αγώνα ξεχωριστά .
16.2 Οι νικητές του Κυπέλλου Νότιου Ευβοϊκού 2019 στα LASER 4.7 και στα OPTIMIST θα
οριστούν από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και των τριών αγώνων .

17.

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
17.1 Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF.
17.2 Ο διοργανωτής Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για
οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά
την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα».

18.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
18.1 Όλα τα συνοδευτικά σκάφη και όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη θα πρέπει να έχουν την
προβλεπόμενη από τη νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές έναντι τρίτων , όχι
λιγότερη από (540.000€).

19.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
19.1 Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκατάστεις των διοργανωτών Ομίλων
.
19.2 Στον 1ο Αγώνα που διοργανώνεται από τον Ν.Ο.Ωρωπού και Ν.Ο. Αγ.Αποστόλων τα
συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκατάστεις του Ν.Ο.Ωρωπού .

