ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ
Περιφερειακό Β. Ελλάδοσ 2020
OPTIMIST, LASER 4.7
ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ
1. ΚΑΝΟΝΕ
1.1 Οι αγώνεσ θα διϋπονται απϐ τουσ κανϐνεσ ϐπωσ αυτού ορύζονται ςτουσ Κανϐνεσ Αγώνων
ΙςτιοπλοϏασ, τισ Εθνικϋσ Διατϊξεισ τησ ΕΙΟ και τουσ Κανονιςμοϑσ των κλϊςεων.
1.2 Στον κανϐνα 61.1 προςτύθεται: Σκϊφοσ που προτύθεται να κϊνει ϋνςταςη πρϋπει να ενημερώςει
την Επιτροπό Αγώνων για το ςκϊφοσ εναντύον του οπούου θα γύνει η ϋνςταςη, αμϋςωσ μετϊ τον
τερματιςμϐ του
1.3 Ο κανϐνασ 7(a) τησ κλϊςησ Laser τροποποιεύται ωσ εξόσ: μϐνο ϋνα ϊτομο θα επιβαύνει ςτο
ςκϊφοσ κατϊ την διϊρκεια τησ ιςτιοδρομύασ και θα πρϋπει να εύναι αυτϐ που δηλώθηκε ςτην
δόλωςη ςυμμετοχόσ.
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ
Οι ανακοινώςεισ ςτουσ αγωνιζϐμενουσ θα δημοςιεϑονται ςτον επύςημο πύνακα ανακοινώςεων ο
οπούοσ θα βρύςκεται ϋξω απϐ τη γραμματεύα του διοργανωτό ομύλου
3. ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ
3.1 Κϊθε αλλαγό ςτισ οδηγύεσ πλου θα ανακοινώνεται 2 ώρεσ πριν την πρώτη προγραμματιςμϋνη
ιςτιοδρομύα τησ ημϋρασ ςτην οπούα θα τεθεύ ςε εφαρμογό.
3.2 Αλλαγϋσ ςτο πρϐγραμμα των αγώνων θα ανακοινώνονται μϋχρι τισ 20:00 τησ προηγοϑμενησ
ημϋρασ.
3,3 Προφορικϋσ οδηγύεσ μποροϑν αδοθοϑν εν πλω. Αν κριθεύ αναγκαύο η επιτροπό αγώνων μπορεύ να
πραγματοποιόςει αλλαγϋσ μϋχρι το προειδοποιητικϐ ςόμα κϊθε κλϊςησ τισ οπούεσ θα ανακοινώςει
μϋςω VHF επιδεικνϑοντασ το γρϊμμα L του Δ.Κ. RRS 90.2 (c).

4. ΗΜΑΣΑ ΣΗ ΣΕΡΙΑ
4.1 Σόματα ςτη ςτεριϊ θα επιδεικνϑονται ςτον ιςτϐ που θα βρύςκεται ςτισ εγκαταςτϊςεισ του
διοργανωτό ομύλου.
4.2 Όταν επιδεικνϑεται ο Απαντητικϐσ Επιςεύων ςτη ςτεριϊ ςημαύνει «Η ιςτιοδρομύα αναβϊλλεται.
Το προειδοποιητικϐ ςόμα δε θα δοθεύ νωρύτερα απϐ 30 λεπτϊ μετϊ την υποςτολό του». Αυτϐ
αλλϊζει τα οπτικϊ ςόματα αγώνων.
5. ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ
5.1 Κατηγορύα laser 4.7: η κατηγορύα Laser 4.7 θα αγωνιςτεύ ςε ϋναν ςτϐλο.

5.2 Κατηγορύα optimist: αν οι ςυμμετϋχοντεσ υπερβαύνουν τουσ 80 τϐτε το ςϑνολο των
ςυμμετεχϐντων θα χωριςτεύ ςε δϑο ςτϐλουσ οι οπούοι θα ανακατανϋμονται μετϊ το τϋλοσ κϊθε
αγωνιςτικόσ μϋρασ, αναλυτικϋσ λεπτομϋρειεσ ςτο προςάρτημα 2
6. ΗΜΑΣΑ ΚΛΑΕΩΝ
Κατηγορύα laser 4.7: Λευκό ςημαύα με το ςόμα τησ κλϊςησ laser
Κατηγορύα optimist : Σε περύπτωςη που θα αγωνιςτουν ςε ϋναν ςτϐλο λευκό ςημαύα με το ςόμα
τησ κλϊςησ optimist.
Α ςτϐλοσ λευκό ςημαύα με το ςόμα τησ κλϊςησ optimist.
Β ςτϐλοσ μπλε ςημαύα με το ςημα τησ κλϊςησ optimist.
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
7.1 Παραςκευό 28/02
ώρα 14:00 αφύξεισ – δηλώςεισ
Σϊββατο 29/02

ώρα 09:00 δηλώςεισ
ώρα 10:00 ςυγκϋντρωςη προπονητών.
ώρα 12:00 ιςτιοδρομύεσ

Κυριακό 01/03

ώρα 11:00 ιςτιοδρομύεσ

Δευτϋρα 02/03

ώρα 11:00 ιςτιοδρομύεσ

Θα διεξαχθοϑν εννϋα (9) ιςτιοδρομύεσ.
7.2 Δεν θα διεξϊγονται περιςςϐτερεσ απϐ τϋςςερισ (4) ιςτιοδρομύεσ την ημϋρα. Την τελευταύα ημϋρα
των αγώνων, δεν θα δοθεύ εκκύνηςη μετϊ την 16:00. Εκτϐσ αν δοθεύ Γενικό Ανϊκληςη.
8. ΠΕΡΙΟΦΗ ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΩΝ
Οι ιςτιοδρομύεσ θα διεξαχθοϑν ςτην θαλϊςςια περιοχό του Θερμαώκοϑ κϐλπου.
9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Τα διαγρϊμματα ςτο προςϊρτημα 1 απεικονύζουν την περιοχό των ιςτιοδρομιών, τισ διαδρομϋσ, την
κατϊ προςϋγγιςη γωνύα μεταξϑ των ςκελών, τη ςειρϊ με την οπούα πρϋπει να παρακαμφθοϑν και την
πλευρϊ ςτην οπούα πρϋπει να αφεθοϑν τα ςημεύα ςτροφόσ
10. ΗΜΕΙΑ ΣΡΟΥΗ, ΕΚΚΙΝΗΗ &ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ
10.1 Τα ςημεύα ςτροφόσ 1, 2, 3 και 5 θα εύναι κύτρινεσ τετρϊεδρεσ φουςκωτϋσ ςημαδοϑρεσ.
10.2 Τα ςημεύα ςτροφόσ 4s και 4p θα εύναι κύτρινεσ κυλινδρικϋσ ςημαδοϑρεσ.
10.3 Η ςημαδοϑρα αλλαγόσ θα εύναι φουςκωτό χρώματοσ κϐκκινου.
10.4 Τα ςημεύα τησ εκκύνηςησ θα εύναι: ςκϊφοσ επιτροπόσ αγώνων ςτην δεξιϊ πλευρϊ με ιςτϐ και
ςημαύα χρώματοσ πορτοκαλύ και ςημαδοϑρα ό ςκϊφοσ με πορτοκαλύ ςημαύα ςτην αριςτερό
πλευρϊ.
10.5 Τα ςημεύα του τερματιςμοϑ θα εύναι: ςκϊφοσ επιτροπόσ τερματιςμοϑ με ιςτϐ
χρώματοσ κύτρινο και φουςκωτό κυλινδρικό κύτρινη ςημαδοϑρα.
11. ΕΚΚΙΝΗΗ
11.1 Η γραμμό εκκύνηςησ θα εύναι μεταξϑ των ςημεύων τησ εκκύνηςησ.

και ςημαύα

11.2 Η Επιτροπό Αγώνων για να ενημερώςει ϐτι προτύθεται να ξεκινόςει την διαδικαςύα εκκύνηςησ,
θα αναρτόςει την πορτοκαλύ ςημαύα με ηχητικϐ 5 λεπτϊ πριν το πρώτο προειδοποιητικϐ ςόμα.
11.3 Εϊν ϋνα ςκϊφοσ εκκινόςει αργϐτερα απϐ 4 λεπτϊ μετϊ το ςόμα τησ εκκύνηςόσ του, θα
βαθμολογηθεύ DNS χωρύσ ακρϐαςη. Αυτϐ τροποποιεύ την κανϐνα Α4.
11.4 Οι ιςτιοδρομύεσ θα εκκινοϑν ςϑμφωνα με τον κανϐνα 26RRS 2017-2020 επιδεικνϑοντασ το
προειδοποιητικϐ ςόμα 5 λεπτϊ πριν το ςόμα εκκύνηςησ.
12. ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ
Η γραμμό τερματιςμοϑ θα εύναι μεταξϑ των ςημεύων του τερματιςμοϑ.
13. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
13.1 Θα ιςχϑςει το Παρϊρτημα P.
13.2 Η ποινό για παραβϊςεισ των οδηγιών πλου και των κανονιςμών των κλϊςεων μπορεύ να εύναι
μικρϐτερη απϐ ακϑρωςη κατϊ την κρύςη τησ επιτροπόσ ενςτϊςεων.
14. ΦΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
Εϊν ϋνα ςκϊφoσ δεν τερματύςει μϋςα ςε 15 λεπτϊ αφοϑ το πρώτο ςκϊφοσ τησ κλϊςησ ό του ςτϐλου
του, ολοκληρώςει τη διαδρομό και τερματύςει, θα βαθμολογηθεύ DNF χωρύσ ακρϐαςη. Αυτϐ αλλϊζει
τουσ κανϐνεσ 35, Α4 και Α5.
15. ΕΝΣΑΕΙ ΚΑΙ ΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
15.1 Έντυπα ενςτϊςεων διατύθενται απϐ τη γραμματεύα των αγώνων. Οι ενςτϊςεισ πρϋπει να
υποβϊλλονται εκεύ πριν απϐ το χρονικϐ ϐριο υποβολόσ ενςτϊςεων.
15.2 Για κϊθε κλϊςη το χρονικϐ ϐριο για την υποβολό ενςτϊςεων εύναι 60 λεπτϊ μετϊ τον τερματιςμϐ
του τελευταύου ςκϊφουσ ςτην τελευταύα ιςτιοδρομύα τησ ημϋρασ ό την εγκατϊλειψη των
ιςτιοδρομιών για την ημϋρα απϐ την επιτροπό αγώνων. Το ύδιο χρονικϐ ϐριο ιςχϑει και για τισ
ενςτϊςεισ απϐ την επιτροπό αγώνων και την επιτροπό ενςτϊςεων για γεγονϐτα που
παρατηρόθηκαν ςτην περιοχό των ιςτιοδρομιών καθώσ και για τισ αιτόςεισ για αποκατϊςταςη.
Αυτϐ τροποποιεύ τουσ κανϐνεσ 61.3 και 62.2.
15.3 Οι ενςτϊςεισ απϐ την επιτροπό αγώνων και την επιτροπό ενςτϊςεων θα ανακοινώνονται πριν
απϐ το χρονικϐ ϐριο υποβολόσ ενςτϊςεων για να ενημερωθοϑν τα εναγϐμενα ςκϊφη ςϑμφωνα με
τον κανϐνα 61.1b
15.4 Σκϊφοσ που αποδϋχθηκε ποινό ςϑμφωνα με τον κανϐνα 44.1 πρϋπει να ςυμπληρώςει ϋνα ϋντυπο
αποδοχόσ ποινόσ ςτη γραμματεύα των αγώνων πριν απϐ το χρονικϐ ϐριο υποβολόσ ενςτϊςεων,
εκτϐσ αν η ποινό αναφϋτεται ςτο παρϊρτημα P των RRS.
15.5 Τα ςκϊφη που ϋχουν τιμωρηθεύ απϐ την επιτροπό ενςτϊςεων για παρϊβαςη του κανϐνα 42 θα
ανακοινώνονται πριν απϐ το χρονικϐ ϐριο υποβολόσ ενςτϊςεων.
15.6 Παρϊβαςη των οδηγιών πλου 17, 18, 19, 20 και 21 δεν μπορεύ να αποτελϋςει αιτύα για ϋνςταςη
απϐ ϊλλο ςκϊφοσ.
15.7 Όχι αργϐτερα απϐ 30 λεπτϊ μετϊ τϐ χρονικϐ ϐριο υποβολόσ ενςτϊςεων, θα ανακοινώνεται το
πρϐγραμμα και ο τϐποσ εκδύκαςησ των ενςτϊςεων.
15.8 Την τελευταύα ημϋρα των αγώνων, αιτόςεισ επανϊληψησ ακροαματικόσ διαδικαςύασ θα πρϋπει να
υποβϊλλονται:
α. Πριν απϐ το χρονικϐ ϐριο υποβολόσ ενςτϊςεων αν ο αιτών ενημερώθηκε για την απϐφαςη
την προηγοϑμενη ημϋρα.
β. Όχι αργϐτερα απϐ 30 λεπτϊ μετϊ την ενημϋρωςη του αιτοϑντοσ για την απϐφαςη την ύδια
ημϋρα.
Αυτϐ τροποποιεύ τον κανϐνα 66.
16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.
Για τη βαθμολογία του Περιφερειακού πρωταθλήματοσ ιςχύει η παράγραφοσ 12 τησ
προκήρυξησ.

17. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΥΑΛΕΙΑ
17.1 Σκϊφη που χρειϊζονται βοόθεια θα πρϋπει να προκαλοϑν την προςοχό χρηςιμοποιώντασ την
ςφυρύχτρα τουσ ό με το κουπύ τουσ ό με τα χϋρια τουσ. Η επιτροπό αγώνων διατηρεύ το δικαύωμα
να βοηθόςει ςκϊφη που κατϊ την κρύςη τησ χρειϊζονται βοόθεια, ανεξϊρτητα απϐ το αν το
ζότηςαν ό ϐχι. Αυτϐ δε μπορεύ να αποτελϋςει αιτύα για αποκατϊςταςη ςϑμφωνα με τον κανϐνα
62.1(α)
17.2 Ένα ςκϊφοσ που εγκαταλεύπει μύα ιςτιοδρομύα πρϋπει να ειδοποιόςει την επιτροπό αγώνων το
ςυντομϐτερο δυνατϐν.
17.3 Υπενθυμύζεται η αυςτηρό τόρηςη του Κανϐνα 1 των Εθνικών Διατϊξεων : Προςωπικϋσ ςυςκευϋσ
πλευςτϐτητασ (ςωςύβια)
18. ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
Αντικατϊςταςη κατεςτραμμϋνου ό απολεςθϋντοσ εξοπλιςμοϑ δε θα επιτρϋπεται χωρύσ την ϊδεια τησ
επιτροπόσ αγώνων. Αιτόςεισ αντικατϊςταςησ θα πρϋπει να υποβϊλλονται το ςυντομϐτερο λογικϊ
δυνατϐν. Σε περύπτωςη που η αντικατϊςταςη κατεςτραμμϋνου ό απολεςθϋντοσ εξοπλιςμοϑ λϊβει
χώρα ςτην θϊλαςςα ό αφοϑ υποςταλϋι η ςημαύα AP ςτην ςτεριϊ, προφορικό εγκριςη μπορεύ να δοθεύ
απϐ την Ε.Α. ό την Ε.Ε. Η αύτηςη αντικατϊςταςησ θα πρϋπει να κατατεθεύ εντϐσ χρονικοϑ ορύου
υποβολόσ ενςτϊςεων.
19. ΕΛΕΓΦΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ
Ένα ςκϊφοσ ό ο εξοπλιςμϐσ του μπορεύ να ελεγχθεύ οποιαδόποτε ςτιγμό για ςυμμϐρφωςη με τουσ
κανονιςμοϑσ τησ κλϊςεωσ και τισ οδηγύεσ πλου. Στη θϊλαςςα ϋνασ καταμετρητόσ τησ επιτροπόσ
αγώνων μπορεύ να οδηγόςει ϋνα ςκϊφοσ αμϋςωσ ςτο χώρο που θα του υποδεύξει για ϋλεγχο.
20. ΚΑΥΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΗ
20.1 Τα ςκϊφη υποςτόριξησ πρϋπει να δηλωθοϑν ςτη γραμματεύα των αγώνων. Οι χειριςτϋσ πρϋπει
να εύναι υπεϑθυνοι για τισ μετακινόςεισ τουσ, να φοροϑν το βραχιϐλι αςφαλεύασ (quick - stop)
που ςυνδϋεται με το διακϐπτη τησ μηχανόσ καθώσ και να εύναι κϊτοχοι διπλώματοσ ταχυπλϐου
και να ςυμμορφοϑνται με τον Κανϐνα 1 των Εθνικών Διατϊξεων.
20.2 Όλα τα ςκϊφη υποςτόριξησ υποχρεοϑνται να εύναι εφοδιαςμϋνα με πομπϐ - δϋκτη VHF.
20.3 Τα ςκϊφη υποςτόριξησ θα πρϋπει να παραμϋνουν 100 μϋτρα μακριϊ απϐ την περιοχό ϐπου
αγωνύζονται ςκϊφη απϐ το προπαραςκευαςτικϐ ςόμα τησ ιςτιοδρομύασ μϋχρι ϐλα τα ςκϊφη να
τερματύςουν την ιςτιοδρομύα ό η επιτροπό αγώνων ςημϊνει αναβολό, ό εγκατϊλειψη τησ
ιςτιοδρομύασ.
20.4 Για να παρακολουθόςουν την ιςτιοδρομύα τα ςκϊφη υποςτόριξησ μποροϑν να κινοϑνται κατϊ
μόκοσ των πλευρών του ςτύβου, περύπου 100 μϋτρα απϐ την περιοχό των αγώνων.
20.5 Απαγορεϑεται η πλεϑςη ςκαφών υποςτόριξησ δεξιϐτερα και ςε απϐςταςη μικρϐτερη των 200
μϋτρων απϐ το ςημεύο 5 προσ την γραμμό τερματιςμοϑ αν ϋςτω και ϋνα αγωνιζϐμενο ςκϊφοσ
ϋχει παρακϊμψει το ςημεύο 5 και πλϋει προσ τον τερματιςμϐ.
20.6 Σκϊφοσ τησ επιτροπόσ αγώνων ό τησ επιτροπόσ ενςτϊςεων μπορεύ να υποδεύξει ςε ϋνα ςκϊφοσ
υποςτόριξησ να απομακρυνθεύ περιςςϐτερο απϐ την περιοχό των αγώνων. Σε αυτό την
περύπτωςη το εν λϐγω ςκϊφοσ θα πρϋπει να ςυμμορφωθεύ ϊμεςα.
20.7 Η παρϊβαςη του ϊρθρου 20 των οδηγιών πλου μπορεύ να τιμωρηθεύ με ακϑρωςη απϐ τη
ςυγκεκριμϋνη ιςτιοδρομύα ϐλων των ςκαφών που ςχετύζονται με το ςκϊφοσ υποςτόριξησ ό με
ϊλλη ποινό ςτη διακριτικό ευχϋρεια τησ επιτροπόσ ενςτϊςεων.
20.8 Σε περύπτωςη κακοκαιρύασ ϐλα τα ςυνοδϊ ςκϊφη αναλαμβϊνουν θϋςη ςωςτικών υπο την
καθοδόγηςη τησ επιτροπόσ αγώνων.
21. ΡΤΠΑΝΗ
Τα ςκϊφη δεν πρϋπει να πετοϑν απορρύμματα ςτη θϊλαςςα.

22. ΑΠΟΚΗΡΤΞΗ ΕΤΘΤΝΗ
Όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ αγωνύζονται ςϑμφωνα με το θεμελιώδη κανϐνα 4, RRS-ISAF. Ο διοργανωτόσ
Όμιλοσ και οι Επιτροπϋσ δε φϋρουν καμύα απολϑτωσ ευθϑνη για οτιδόποτε ςυμβεύ ςε ϊτομα ό
πρϊγματα τϐςο ςτη ςτεριϊ ϐςο και ςτη θϊλαςςα κατϊ την διϊρκεια του αγώνα. Βλϋπε τον κανϐνα 4
«Απϐφαςη για ςυμμετοχό ςε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχό δεν αποδϋχεται καμύα ευθϑνη για ζημύα
υλικών ό τραυματιςμϐ ό θϊνατο που δϑναται να υποςτεύ κανεύσ απϐ γεγονϐτα ςυναφό πριν, ό κατϊ
την διϊρκεια, ό μετϊ απϐ την διοργϊνωςη.
23. ΑΥΑΛΕΙΑ
Όλα τα ςυνοδευτικϊ ςκϊφη θα πρϋπει να ϋχουν την προβλεπϐμενη απϐ τη νομοθεςύα κϊλυψη
(540.000€).
Για ϐλα τα αγωνιζϐμενα ςκϊφη ορύζεται, το ϑψοσ τησ κϊλυψησ ςτα 540.000€.
24. ΕΠΙΣΡΟΠΕ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
Παυλύδησ Ιωϊνησ (Πρϐεδροσ)
Νεοκλϊρασ Μακϊριοσ
Χατζηπροδρϐμου Μιρϋιγ
Νταρζϊνου ΒαϏα
Γιαννοϑλασ Γιώργοσ
Αγεριϊδου Άννα
Χατζημπαλϐγλου Θοδωρόσ
Αμερϊνησ Απϐςτολοσ
Παναγιωτύδησ Τϊςοσ
Ταμβακύδου Ναταλύα
Σμυρνόσ Χαρϊλαμποσ
Αναςταςιϊδησ Δημότρησ
Γκϊρη Μελύνα
Καλοϑτςικοσ Αλϋξανδροσ
Καλοϑτςικοσ Κωνςταντύνοσ
Πλιϊκησ Αριςτοτϋλησ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ
Κλεύδωνασ Γιϊννησ (Πρϐεδροσ)
Παπαντωνύου Σοϑλησ
Πηγαδϊσ Βαςύλησ
Αντωνοποϑλου Μυρτώ
Αντωνοποϑλου Δανϊη
Καλοϑτςικοσ Αλϋξανδροσ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Μελύδησ Ιωϊννησ
Αγεριϊδου Άννα
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Laser 4.7: εκκίνηςη-1-4S, 4P-1-2-3-5-Σερματιςμόσ
Optimist : Εκκίνηςη-1-2-3-5-Σερματιςμόσ
ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 2
1. Το παρϐν προςϊρτημα ιςχϑει μϐνο ϐταν οι κατηγορύεσ διαιρεθοϑν ςε ςτϐλουσ.
2.1 Θα γύνει προςπϊθεια διαμοιραςμοϑ των αγωνιζομϋνων ςε ςτϐλουσ ύδιου αριθμοϑ και ικανϐτητασ.
2.2 Η επιτροπό αγώνων θα ανακοινώςει τουσ ςτϐλουσ ςυμμετεχϐντων την Παραςκευό ςτισ 19:00. Σε
περύπτωςη ανομοιογενοϑσ κατανομόσ ο αριθμϐσ των αγωνιζομϋνων θα ορύζεται απϐ τον
μεγαλϑτερο ςτϐλο. Οι βαθμού των UFD,BFD,DSQ,DNC,DNF,RET, κ.λπ. θα υπολογύζονται βαςη των
αγωνιζομϋνων ςτον μεγαλϑτερο ςτϐλο.
2.3 Ο διαμοιραςμϐσ των αγωνιζομϋνων ςε ςτϐλουσ την πρώτη μϋρα θα γύνει με βϊςη τον αϑξοντα
αριθμϐ των δελτύων τουσ, ο μικρϐτεροσ αριθμϐσ δελτύου πρώτοσ, ο αμϋςωσ επϐμενοσ δεϑτεροσ
κ.λπ. και με την ακϐλουθη ςειρϊ: Α ςτϐλοσ χωρύσ ςημαύα 1οσ ,3οσ ,5οσ ,7οσ ,9οσ κ.λπ. Β ςτϐλοσ (με
κορδϋλα ςτο κατϊρτι) 2οσ ,4οσ ,6οσ ,8οσ ,10οσ κ.λπ.
2.4 Μετϊ το πϋρασ των ιςτιοδρομιών τησ κϊθε μϋρασ και αφοϑ ϋχει ςυμπληρωθεύ ύςοσ αριθμϐσ
ιςτιοδρομιών για ϐλουσ τουσ ςτϐλουσ η επιτροπό αγώνων θα ορύςει τουσ νϋουσ ςτϐλουσ βϊςει
των αποτελεςμϊτων τησ γενικόσ κατϊταξησ Α ςτϐλοσ (χωρύσ κορδϋλα 1οσ,3οσ ,5οσ ,7οσ ,9οσ κ.λπ.
Β ςτϐλοσ 2οσ ,4οσ ,6οσ ,8οσ ,10οσ κ.λπ. (με κορδϋλα).
2.5 Σε περύπτωςη που μετϊ το τϋλοσ τησ αγωνιςτικόσ μϋρασ δεν ϋχει ολοκληρωθεύ ο ύδιοσ αριθμϐσ
ιςτιοδρομιών ςτουσ ςτϐλουσ τϐτε δεν θα γύνει ανακατανομό για την επϐμενη μϋρα και θα
ςυνεχιςτεύ η ςειρϊ ιςτιοδρομιών ϐπωσ την προηγοϑμενη αγωνιςτικό μϋρα.
2.6 Την τελευταύα μϋρα των αγώνων θα πρϋπει να ϋχει ςυμπληρωθεύ ύςοσ αριθμϐσ ιςτιοδρομιών
ςτουσ ςτϐλουσ προκειμϋνου να προςμετρηθοϑν ϐλεσ οι ιςτιοδρομύεσ.
2.7 Οι κορδϋλεσ διαχωριςμοϑ των ςτϐλων θα μοιραςτοϑν απϐ την οργανωτικό επιτροπό ςτουσ
προπονητϋσ κατϊ την εγγραφό τουσ. Θα δοθοϑν κορδϋλεσ για ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ και εύναι
υπευθυνϐτητϊ τουσ να τισ προςδϋςουν ςτην κορυφό του Πύκι.

