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ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ 
Τechno  -  RS:X 

10 & 11 Δεκεμβρίου 2016 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 
 
 
 
 
 
Ο  Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης προκηρύσσει Διασυλλογικό αγώνα, για τις κατηγορίες σκαφών: 
  α. Techno και Techno Plus, β. RS:X με πανιά 8,5 και 9,5 
 
 
 
   
1.    ΚΑΝΟΝΕΣ 
 
1.1  Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους κανόνες αγώνων ιστιοπλοΐας 
(ISAF RRS 2013 - 2016). 
1.2  Τους κανόνες των κλάσεων TECHNO 293 & RS:X (με τις τροποποιήσεις αυτής της προκήρυξης και 
των Οδηγιών Πλου). 
1.3  Στο 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. 
1.4  Σκάφος που εκτέλεσε ποινή 360ο , πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο που διατίθεται στη Γραμματεία 
Αγώνων εντός του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι το 
σκάφος δεν ολοκλήρωσε την εκτέλεση του 360ο 

 
2.    ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ARBITRATION SYSTEM 
                                  
2.1  Εάν συμφωνούν και τα δύο μέρη, μπορεί να ακολουθηθεί η σύντομη διαδικασία εκδίκασής της. 
 (βλ. http://www.isafyouthworlds.com/tools/documents/ij_manual_arbitration-%5B927%5D.pdf ) 
 
 
3.    ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 
Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την 
εκάστοτε οργανώτρια αρχή. 
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4.    ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 
4.1  Δικαίωμα συμμετοχής: 
α. Για την κλάση Techno 293 θα υπάρχουν οι εξής κατηγορίες: 
Κάτω των 15 ετών αγοριών (U15 δηλαδή γεννηθέντες το 2002 και άνω). 
Κάτω των 15 ετών κοριτσιών (U15 δηλαδή γεννηθέντα το 2002 και άνω). 
Κάτω των 17 ετών αγοριών (U17 δηλαδή γεννηθέντα το 2000 και άνω). 
Κάτω των 17 ετών κοριτσιών  (U17 δηλαδή γεννηθέντα το 2000 και άνω). 
Open (αποτέλεσμα γενικής κατάταξης αγοριών – κοριτσιών και Techno Plus). 
β. RSX αντρών, γυναικών, εφήβων, νεανίδων. 
4.2  Στα σκάφη  Techno ένας αθλητής επιτρέπεται να συμμετάσχει στο OPEN και στην κατηγορία που 
έχει δηλώσει συμμετοχή. 
β. Για την κλάση RS:X τα σκάφη μπορούν να είναι ανεξαρτήτου έτους κατασκευής.  
4.3   Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δώσει ξεχωριστές εκκινήσεις στις κατηγορίες. 
4.4 Οι αθλητές οφείλουν να έχουν αναγνωριστικά νούμερα στα πανιά τους όπως ορίζουν οι κανονισμοί 
των κλάσεων. 
4.4  Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δώσει αναγνωριστικές κορδέλες σε κατηγορίες αθλητών – 
τριών. Οι κορδέλες θα πρέπει να τοποθετηθούν στην κορυφή του πανιού (μπανέλα Νο1). 
 
5.    ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 
 
5.1  Τα προπονητικά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων.  
Οι χειριστές πρέπει να έχουν δίπλωμα προπονητή αναγνωρισμένο από την εθνική αρχή και να είναι 
κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου 
5.2 Είναι υποχρεωτικό  να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη 
της μηχανής, επίσης θα πρέπει να έχουν VHF, συντονισμένο στο κανάλι 72 κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
5.3   Αν ο προπονητής δεν έχει επαφή με VHF καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να επιβληθεί από 
την Επιτροπή Ενστάσεων ποινή στους αθλητές του, που μπορεί να είναι και μικρότερη της ακύρωσης. 
 
6.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ   
 
6.1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι ενημερωμένων δελτίων της Ε.Ι.Ο. 
6.2  Στην παρούσα προκήρυξη επισυνάπτεται φόρμα: «Δήλωση συμμετοχής αθλητών». 
6.3  Οι δηλώσεις συμμετοχής, τα αθλητικά δελτία και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια  πρέπει να 
υποβληθούν ηλεκτρονικά ή με φαξ  μέχρι την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 13:30 στη γραμματεία 
του ΝΟΒ. 
6.4  Παράβολο δήλωσης συμμετοχής €10/αθλητή πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του αγώνα 
μέχρι το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου και ώρα 09:00 - 10:00 πμ. 
 
7.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
  
7.1 

 
 

 
 
7.2 
 
 
 

Σάββατο 12:00 ιστιοδρομίες Techno  
Κυριακή 10:30 ιστιοδρομίες Techno  

Σάββατο 13:00 ιστιοδρομίες  RSX 
Κυριακή 11:30 ιστιοδρομίες  RSX 
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7.2  Έχουν προγραμματιστεί έξι (6) ιστιοδρομίες. Δε θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από τρεις (3) 
ιστιοδρομίες την ημέρα.  
7.3 Σε περίπτωση ιστιοδρομιών SLALOM η παράγραφος 7.2 της προκήρυξης αναιρείται.  
7.4 Αν το pumping είναι ο κύριος τρόπος πλεύσης, ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει 
τρείς (3) ιστιοδρομίες την ημέρα και σε αυτήν την περίπτωση ισχύει ο 7.3 της προκήρυξης.  
7.5 Την Κυριακή δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 17:00. Η απονομή των επάθλων θα γίνει μετά τη λήξη 
των αγώνων.  
 
8.    ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 
 
Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς της κλάσης 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. 
 
9.     ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
 
Οι οδηγίες πλου θα είναι αναρτημένες στον πίνακα ανακοινώσεων, καθώς επίσης θα διατίθενται στη 
γραμματεία του αγώνα κατά την εγγραφή των αθλητών. 
 
10.    ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 
 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην περιοχή του όρμου της Βουλιαγμένης. 
 
11.   ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
 
Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου του αγώνα. 
 
12.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
 
12.1  Ο κανόνας 44.1 τροποποιείται έτσι ώστε η ποινή των δύο στροφών αντικαθίσταται από ποινή μίας 
στροφής. 
12.2  Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων 15 της προκήρυξης και των κανονισμών των κλάσεων μπορεί 
να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων. 
12.3 Η ποινή μετά από τη διαδικασία ARBITRATION SYSTEM μπορεί να είναι μικρότερη από 
ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων. 
 
13.    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
13.1  Πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον 2  ιστιοδρομίες  ώστε ο αγώνας να είναι έγκυρος. 
13.2  (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το 
σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. (β) Εάν ολοκληρωθούν από 4 έως και 6 ιστιοδρομίες η 
βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της 
χειρότερης. 
13.3  Οι βαθμοί ποινής του κάθε σκάφους που αγωνίζεται θα είναι το σύνολο των βαθμών του στη γενική 
κατάταξη 
 
 
 
 
14.    ΕΠΑΘΛΑ 
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Έπαθλα θα απονεμηθούν στις τρεις πρώτες θέσεις κάθε κατηγορίας. Οι διοργανωτής μπορεί να απονείμει 
περισσότερα έπαθλα ανάλογα με τις συμμετοχές, καθώς επίσης διατηρεί το δικαίωμα να μην βραβεύσει 
κατηγορία που δεν έχει επάρκεια συμμετοχών. 
 
15.    ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη  κανόνα 4, RRS-ISAF. 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». 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. 
 
16.     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Οι αγωνιζόμενοι και οι ιδιοκτήτες παραχωρούν στο Ν.Ο.Β. την άδεια και τα δικαιώματα λήψης 
φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού που απεικονίζει πρόσωπα και σκάφη κατά τη διάρκεια της 
διοργάνωσης και την αναπαραγωγή του ή μετάδοσή του σε οποιαδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης και 
της τηλεοπτικής διαφήμισης, για τις επικοινωνιακές ανάγκες της διοργάνωσης και την χρήση σε δελτία 
τύπου. 
                                                                            
17.    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 
Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κάλυψη 
(€540.000,00). Για όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται, το ύψος της κάλυψης σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της ISAF από τη διοργανώτρια αρχή. 
 
18.     ΑΦΙΞΕΙΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ 
 
18. 1 Διατίθεται φυλασσόμενος χώρος για τη φιλοξενία των ιστιοσανίδων καθώς και τον ελλιμενισμό των 
προπονητικών σκαφών και των τρέιλερ. Η στάθμευση των οχημάτων  στο παρκινγκ του ομίλου δεν 
επιτρέπεται. 
18.2 Η καθέλκυση των σκαφών από τη γλίστρα του ΝΟΒ επιτρέπεται μέχρι τις 09:00 πμ την 10/12/16 
 
19.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Για  περισσότερες  πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία των 
αγώνων: email: nov@nov.gr τηλέφωνο: 2108962416, φαξ: 2108964022. 

 

 
                                                          Η Οργανωτική Επιτροπή 
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ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ  ΣΚΑΦΗ  RSX 
 
Προς 

Ν.Ο.Β. 

Κύριοι, 

Παρακαλώ όπως εγγράψετε τους παρακάτω αθλητές σκαφών RSX του Ναυτικού 
Ομίλου……………………….. για το διασυλλογικό αγώνα που διοργανώνετε στις 10 και 11 
Δεκεμβρίου 2016. 
 
  

Δηλώνω  ότι :  
Θα  τηρήσω  τους  Διεθνείς  Κανονισμούς  ιστ ιοπλοΐας ,  τ ις  προσθήκες  της  
Ελληνικής Ιστ ιοπλοϊκής  Ομοσπονδίας ,  τους  Κανονισμούς  της  κλάσεως  
καθώς  και  τους  κανονισμούς  του  οργανωτή  Ομίλου  σας .  
Θα  συμμετάσχω  στον  αγώνα  με δική  μου  αποκλειστική  ευθύνη  και  
αποδέχομαι  ότι ο  διοργανωτής  Όμιλος ,  η  Επιτροπή  Αγώνων ,  η  Επιτροπή  
Ενστάσεων  και  οποιαδήποτε  επιτροπή  έχει  σχέση  με  την  διοργάνωση  αυτού  
του  αγώνα ,  δεν  φέρουν  καμία  ευθύνη  για  οποιαδήποτε  απώλεια ,  ζημιά ,  
τραυματισμό  που  μπορεί  να  παρουσιασθεί σε  άτομα  ή  εξοπλισμό ,  είτε  στη  
στεριά  ε ίτε  στη  θάλασσα ,  κατά  την  διάρκεια  του  αγώνα  ή  οποιαδήποτε  
άλλη  ώρα .  

 
                                   Ο  Δηλών :                          ημερομηνία :  

  
  Προπονητής : 
  Κινητότηλ :   
  E MAIL: 
 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

   ΕΤΟΣ   
    ΓΕΝ .  

 
Α .Μ .ΕΙΟ 

ΑΡΙΘ .  
ΙΣΤΙΟΥ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  & 
ΠΑΝΙ  (τ .μ). 
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ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ  ΣΚΑΦΗ  TECHNO  
 
Προς 

Ν.Ο.Β. 

Κύριοι, 

Παρακαλώ όπως εγγράψετε τους παρακάτω αθλητές σκαφών TECHNO του Ναυτικού 
Ομίλου ………………………… για τo διασυλλογικό αγώνα που διοργανώνετε στις 10 & 11 
Δεκεμβρίου 2016. 

Δηλώνω  ότι :  
Θα  τηρήσω  τους  Διεθνείς  Κανονισμούς  ιστ ιοπλοΐας ,  τ ις  προσθήκες  της  
Ελληνικής Ιστ ιοπλοϊκής  Ομοσπονδίας ,  τους  Κανονισμούς  της  κλάσεως  
καθώς  και  τους  κανονισμούς  του  οργανωτή  Ομίλου  σας .  
Θα  συμμετάσχω  στον  αγώνα  με δική  μου  αποκλειστική  ευθύνη  και  
αποδέχομαι  ότι ο  διοργανωτής  Όμιλος ,  η  Επιτροπή  Αγώνων ,  η  Επιτροπή  
Ενστάσεων  και  οποιαδήποτε  επιτροπή  έχει  σχέση  με  την  διοργάνωση  αυτού  
του  αγώνα ,  δεν  φέρουν  καμία  ευθύνη  για  οποιαδήποτε  απώλεια ,  ζημιά ,  
τραυματισμό  που  μπορεί  να  παρουσιασθεί σε  άτομα  ή  εξοπλισμό ,  είτε  στη  
στεριά  ε ίτε  στη  θάλασσα ,  κατά  την  διάρκεια  του  αγώνα  ή  οποιαδήποτε  
άλλη  ώρα .  

 
 

 
                                   Ο  Δηλών :                           ημερομηνία :  

  
  Προπονητής : 
  Κινητότηλ :   
  E MAIL: 
 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ  ΕΤΟΣ   
ΓΕΝ/ΣΕΩΣ  

ΑΜ  ΕΙΟ  ΑΡ  
ΙΣΤΙΟΥ  

ΚΑΤΗ/ΡΙΑ  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


