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ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ - ΒΟΤΣΕΙΑ 
OPTIMIST, LASER 4.7, RADIAL, 420, 470, HANSA 

15-16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

 
 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

  Ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης  διοργανώνει το  Κύπελλο 
Φθινοπώρου- Βότσεια  για σκάφη Optimist ,Laser 4.7, Laser Radial, 
420, 470, Hansa.   

 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

   Η γραµµατεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του Ν.Ο.Θ. τηλ: 2310 
413262, fax: 2310 417369, e-mail: nautical@ncth.gr  

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 Optimist (Αγόρια, Κορίτσια 2001 και µετά), (Παίδες, Κορασίδες 2005 

και µετά), Laser 4,7 (Αγόρια - Κορίτσια 1999 και µετά),Laser Radial 

(ανδρών – γυναικών), 420 (ανδρών γυναικών) 470 (γενική) & Hansa 

(γενική). 

  Για το σχηµατισµό κατηγορίας πρέπει να συµµετέχουν και 

αγωνιστούν τουλάχιστον τρία (3) όµοια σκάφη. 

4. ΚΑΝΟΝΕΣ 
4.1    Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται      

στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2013-2016, τους 
κανονισµούς των κλάσεων, καθώς και από τις διατάξεις του 
αγωνιστικού προγράµµατος της Ε.Ι.Ο. 

4.2    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 

4.3    Ο κανόνας 7(a) της κλάσης Laser τροποποιείται ως εξής : µόνο ένα 
άτοµο µπορεί να επιβαίνει στο σκάφος κατά την διάρκεια της 
ιστιοδροµίας και θα πρέπει να είναι αυτό που δηλώθηκε στη 
διοργάνωση. 

4.4   Οι οδηγίες πλου µπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό 
επιτρέπεται (κανόνας 86 RRS 2013-2016). 

5. ΠΟΙΝΕΣ 
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  Σε περίπτωση παράβασης των Κανόνων του Μέρους 2 RRS (Όταν 
Σκάφη Συναντώνται) θα εφαρµόζονται οι ποινές των 2 στροφών για 
όλες  τις κατηγορίες. Σε περίπτωση παράβασης του Κανόνα 31 RRS 
(Επαφή µε Σηµείο) θα εφαρµόζεται η ποινή  µίας στροφής του 
κανόνα RRS 44.2. Για παράβαση του Κανόνα 42 RRS (Πρόωση) οι 
ποινές  αναγράφονται αναλυτικά στις Οδηγίες Πλου. 

6. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
6.1.   Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισµό 

20 της ISAF. 
6.2.   Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να έχουν έγκριση 

της Ε.Ι.Ο. 
6.3.   Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραµµατεία 

αγώνων. 
 

. 
7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
7.1.   ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι δελτίου 

της Ε.Ι.Ο. σε ισχύ. Στην κατηγορία Optimist δικαίωµα συµµετοχής 
έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 2001 και µετά. Στην 
κατηγορία Laser 4.7 δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι αθλητές που 
έχουν γεννηθεί το 1999 και µετά. 

7.2.   Οι όµιλοι πρέπει να δηλώσουν την συµµετοχή των αθλητών τους 
µέχρι την Πέµπτη 13 Οκτωβρίου, συµπληρώνοντας οπωσδήποτε στη 
δήλωση συµµετοχής τον αριθµό ιστίου και αριθµό µητρώου των 
αθλητών, ταχυδροµικώς, µε mail,ή µε fax στην γραµµατεία του 
Ν.Ο.Θ.   

7.3.     Μέχρι το Σάββατο 15/10 και µέχρι ώρα 11:00 οι υπεύθυνοι των 
οµάδων θα πρέπει να προσκοµίσουν ή να αποστείλουν 
σκαναρισµένες,  στην γραµµατεία του Ν.Ο.Θ. ,τις αθλητικές 
ταυτότητες των αθλητών. 

 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
8.1. Πέµπτη        13/10        λήξη δηλώσεων  
        Σάββατο      15/10         ώρα 11:00 αθλητικές ταυτότητες 
                                             ώρα 13:00 ιστιοδροµίες 
        Κυριακή       16/10        ώρα 12:00  ιστιοδροµίες 
        Κυριακή       23/10          ώρα 20:00 απονοµή επάθλων 
 
8.2.   Θα διεξαχθούν έξι (6) ιστιοδροµίες 
8.3.   ∆εν θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις (4) ιστιοδροµίες την 

ηµέρα. Την τελευταία ηµέρα των αγώνων, δεν θα δοθεί εκκίνηση 
µετά την 17:30. 
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9. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
9.1.   Για κάθε σκάφος πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό 

καταµέτρησης. 
 
10. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
10.1.   Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραµµατεία των αγώνων. 
 
11. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
11.1.   Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου 

της Θεσσαλονίκης. 
 
12. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
12.1.   Λεπτοµέρειες για την διαδροµή θα περιλαµβάνονται στις οδηγίες 

πλου. 
 
13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
          Θα εφαρµοστεί το παράρτηµα Ρ των RRS 2013-2016. Η 

εναλλακτική ποινή για κάθε παράβαση του RRS 42 θα είναι αυτή η 
οποία περιγράφεται στον RRS P 2.1. Αυτό διαφοροποιεί τον RRS P 2 

 
14. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
14.1.   Το  Κύπελλο Φθινοπώρου - Βότσεια θα είναι έγκυρο µε 1 

ιστιοδροµία. 
14.2.   Σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί καµία ιστιοδροµία οι 

αγώνες αναβάλλονται για το επόµενο σαββατοκύριακο 22-23 /10 
14.3.   Θα εφαρµόζεται το σύστηµα χαµηλής βαθµολογίας, παράρτηµα Α2 

RRS 2013-2016.  
14.4.   Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρµογή του παραρτήµατος Α 8.1 

RRS παραµένει ισοβαθµία, τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους 
που έφερε την καλύτερη σειρά στη πρώτη ιστιοδροµία που έτρεξαν 
µαζί (αυτό τροποποιεί το παράρτηµα Α 8.2 RRS)  

14.5.   Εάν  ολοκληρωθούν 3 έως 6 ιστιοδροµίες η βαθµολογία ενός 
σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθµών του σε όλες τις 
ιστιοδροµίες εξαιρούµενης της χειρότερης.  

15. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
          Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν 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 το διακόπτη της µηχανής. Επίσης πρέπει να 
είναι κάτοχοι  διπλώµατος ταχυπλόου. 

 
16. ΕΥΘΥΝΗ 
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16.1.   Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες  αγωνίζονται σύµφωνα µε το θεµελιώδη 
κανόνα 4, RRS-ISAF. 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. 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. 

 
17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
          Όλα τα αγωνιζόµενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν 

τουλάχιστον την προβλεπόµενη από την Ελληνική νοµοθεσία 
ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους. 

 
18. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
          Τα συµµετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του 

Ναυτικού Οµίλου Θεσσαλονίκης.  
19. ΕΠΑΘΛΑ 
19.1.   Έπαθλα θα απονεµηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε 

κατηγορίας. 
19.2.   Η απονοµή των επάθλων στους νικητές θα γίνει την Κυριακή 23 

Οκτωβρίου και ώρα 20:00 στις εγκαταστάσεις της Ναυτικής 
∆ιοίκησης Βορείου Ελλάδος  Στην περίπτωση που δεν σχηµατίζεται 
κατηγορία δεν θα δίνονται έπαθλα. 

 
 
 
 


