ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Δελφινάριο διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα για σκάφη τύπου
OPTIMIST στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2019 εις μνήμη Kων/νου Πασσίση.
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.1 Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες
Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2017 – 2020 της World Sailing.
1.2 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. Αυτό τροποποιεί τον RRS 61.1 (a)
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
2.1 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της ΕΙΟ,
φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία Αγώνων με τη δήλωση
συμμετοχής.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες με έτος γέννησης το 2004 ή
αργότερα, οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου της ΕΙΟ και κάρτας υγείας αθλητή σε ισχύ.
Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του ΝΟΔ με τις δηλώσεις
συμμετοχής.
3.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν εγγράφως, μαζί με τα απαραίτητα
συνημμένα στη γραμματεία του ΝΟΔ μέχρι την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και
ώρα 11:30.
3.3 Ορίζεται συμμετοχή 10,00 ευρώ για κάθε αθλητή.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4.1 Οι ιστιοδρομίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
23 Νοεμβρίου 2019, ώρα 13:00, εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας.
24 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12:00, εκκίνηση ιστιοδρομιών.
4.2 Θα διεξαχθούν συνολικά έξι (6) ιστιοδρομίες. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερο από
τέσσερις (4) ιστιοδρομίες την ημέρα.
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων από το Σάββατο 23
Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 και θα έχουν αναρτηθεί στο site του ομίλου( nod.gr )
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρμο.

7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
7.1 Εάν πραγματοποιηθούν τρεις ιστιοδρομίες θα μετράνε όλες για τον υπολογισμό της
συνολικής βαθμολογίας κάθε σκάφους.
7.2 Εάν πραγματοποιηθούν τέσσερις ή περισσότερες ιστιοδρομίες θα εξαιρείται η
χειρότερη για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας κάθε σκάφους.
8. ΣΚΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
8.1 Τα σκάφη προπονητών και υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία
αγώνων.
8.2 Οι χειριστές τους είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, θα πρέπει να είναι
κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου και να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop)
που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής.
9. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Τα σκάφη των ομίλων εκτός Σαρωνικού θα μπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις
του ΝΟΔ.
10. ΕΠΑΘΛΑ
10.1 Έπαθλα θα απονεμηθούν στους πρώτους νικητές των κατηγοριών:
Αγοριών (έτος γέννησης 2004 ή αργότερα)
Παίδων (έτος γέννησης 2008 ή αργότερα)
Κοριτσιών (έτος γέννησης 2004 ή αργότερα)
Κορασίδων (έτος γέννησης 2008 ή αργότερα)
10.2 Η κατάταξη των κατηγοριών Παίδων και Κορασίδων θα εξαχθεί από τη γενική
κατάταξη.
11. ΕΥΘΥΝΗ
Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-WS. Ο
διοργανωτής Όμιλος και οι 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.
12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την
προβλεπόμενη από την Ελληνική Νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους.
Αντίγραφο του συμβολαίου πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του ΝΟΔ μαζί με τις
δηλώσεις συμμετοχής.
13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη
γραμματεία του ΝΟΔ, στο Μικρολίμανο, Ακτή Δηλαβέρη 2, τηλ.: 210 4224555,
fax.: 210 4117560, e-mail: nod@nod.gr & nt.om.delfinario@gmail.com
Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη, Πέμπτη 17:30 – 20:30, Παρασκευή, Σάββατο 10:00 – 13:00

Η Οργανωτική Επιτροπή

