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OPEN ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2022 

 
                                             19-20 Μαρτίου 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

          Η σημειογραφία [DP] σε ένα κανόνα στην Προκήρυξη ή στις οδηγίες 
πλου του αγώνα σημαίνει ότι η ποινή για παράβαση του κανόνα αυτού 
μπορεί, κατά την διακριτική εξουσία της επιτροπής ενστάσεων, να είναι 
μικρότερη από την ακύρωση. 
  Η σημειογραφία [NP] σε ένα κανόνα στην Προκήρυξη ή στις οδηγίες 
πλου του αγώνα σημαίνει ότι για τον κανόνα που επισημαίνεται, δεν 
μπορεί να υποβληθεί ένσταση από σκάφος. Αυτό αλλάζει τον 60.1(a). 
  Η σημειογραφία [SP] σε ένα κανόνα στην Προκήρυξη ή στις οδηγίες 
πλου του αγώνα σημαίνει ότι για τον κανόνα που επισημαίνεται μπορεί 
να εφαρμοστεί, μια σταθερή ποινή (standard penalty) από την επιτροπή 
αγώνων ή την τεχνική επιτροπή χωρίς ακρόαση. Αυτό αλλάζει τους RRS 
63.1 και A5. 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

  Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 19-
20 Μαρτίου το Κύπελλο Μεγάλου Αλεξάνδρου για σκάφη Optimist, ILCA 
4, ILCA6, ILCA7, 420 & Hansa. 
Νόμιμος εκπρόσωπος του σωματίου είναι ο πρόεδρος του Ναυτικού 
Ομίλου Θεσσαλονίκης Λάζαρος Τσαλίκης. 

         Υγειονομικός υπεύθυνος (CMO) του αγώνα ορίζετε Χριστόφορος 
Φορούλης. 

         Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο 
της Ε.Ι.Ο, όπως εγκρίθηκε από την Επιστημονική Υγειονομική Επιτροπή 
της ΓΓΑ. Η Ολική Επικινδυνότητα του αγώνα είναι Πολύ Χαμηλή.  

 

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

mailto:nautical@ncth.gr


 2 

 
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Optimist (Αγόρια, Κορίτσια 2007 και μετά), Optimist (Παίδες, Κορασίδες 

2011 και μετά), ILCA4 (Αγόρια – Κορίτσια 2005 και μετά), ILC6 (ανδρών 

, γυναικών), ILCA7 (γενική), 420 & 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 αυτoί ορίζονται στους 

Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2021-2024 της W.S.,τους κανόνες 
των κλάσεων, καθώς και από τις εθνικές  διατάξεις 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 ILCA 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 2021-2024). 
 

5. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ COVID 19 [DP] 
5.1. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερωθούν και να τηρούν το 

Επικαιροποιημένο Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας για την προφύλαξη και τον περιορισμό της 
μετάδοσης του COVID-19, καθώς και τις κρατικές οδηγίες και 
κανονισμούς, που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
κρουσμάτων COVID-19,όπως αυτές ισχύουν και έχουν εγκριθεί από την 
Επιστημονική Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ για την περίοδο διεξαγωγής 
της διοργάνωσης. Περισσότερες πληροφορίες για τους ισχύοντες 
κανόνες και οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/  

5.2. Οι αγωνιζόμενοι και τα πρόσωπα υποστήριξης πρέπει να 
συμμορφώνονται με κάθε εύλογη απαίτηση ενός στελέχους της 
διοργάνωσης. Άρνηση συμμόρφωσης μπορεί να θεωρηθεί ως 
αντιαθλητική συμπεριφορά. 
  

5.3. Λογικές ενέργειες στελεχών της διοργάνωσης για εφαρμογή οδηγιών, 
πρωτοκόλλων και νομοθεσίας σχετικών με τον COVID-19, ακόμη και αν 
αργότερα αποδειχθούν μη απαραίτητες, δεν είναι εσφαλμένη ενέργεια ή 
παράλειψη. 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
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5.4.  Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο αγωνιστικό υγειονομικό πρωτόκολλο 
της Ε.Ι.Ο το οποίο εγκρίθηκε από τη Γ.Γ.Α, απαιτείται από όλους τους 
μη εμβολιασμένους αθλητές /αθλήτριες καθώς και από 
προπονητές/συνοδούς η αποστολή στην γραμματεία της διοργάνωσης, 
Αρνητικού Αποτελέσματος μοριακού (RT-PCR) 24-48 ώρες πριν τον 
αγώνα ή Αρνητικού Αποτελέσματος Rapid antigen test την ημέρα του 
αγώνα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν το τελευταίο 24ωρο πριν τον 
αγώνα. Οι πλήρως εμβολιασμένοι οφείλουν να προσκομίσουν το 
Πιστοποιητικό Εμβολιασμού άπαξ και έχουν περάσει 14 ημέρες από την 
τελευταία δόση.  

        Στη περίπτωση που τις ημέρες του αγώνα θα βρίσκεται σε ισχύ ένα 
καινούργιο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α από το παρόν θα ισχύσει το τελευταίο 
επικαιροποιημένο. 

 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ [DP] 
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. 
6.4. Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα 

επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή. 
 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
7.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι έγκυρης 

ιστιοπλοϊκής ταυτότητας της Ε.Ι.Ο. Στην κατηγορία Optimist δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 2007 και μετά. 
Στην κατηγορία Ilca 4 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που 
έχουν γεννηθεί το 2005 και μετά.  

7.2. Δικαίωμα δήλωσης θα έχουν τα πρόσωπα υποστήριξης που διαθέτουν 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α. και, σύμφωνα με τον 
νόμο 4809/2021, έγκυρη ταυτότητα προπονητή ιστιοπλοΐας από τον 
Π.Α.Σ.Π.Ι. 

7.3. Αθλητές και αθλήτριες ηλικίας κάτω των 18, θα πρέπει να υποβάλλουν, 
μαζί με την δήλωση συμμετοχής, έγγραφη συναίνεση συμμετοχής του 
γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα τους. 

7.4. Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή των αθλητών τους μέχρι 
την Πέμπτη 17 Μαρτίου συμπληρώνοντας οπωσδήποτε στη δήλωση 
συμμετοχής τον αριθμό ιστίου και αριθμό μητρώου των αθλητών, 
με mail στην γραμματεία του Ν.Ο.Θ.. 

7.5. Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε  €10 ανά άτομο. Τα παράβολα θα 
πρέπει να κατατεθούν είτε μέσω μεταφοράς  στον λογαριασμό 
Eurobank IBAN: GR3002601390000310200799583 του ομίλου, 
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είτε με μετρητά στην γραμματεία μέχρι το Σάββατο 19 Μαρτίου ώρα 
12:00. 

7.6. Μέχρι το Σάββατο 19 Μαρτίου και ώρα 12:00 οι υπεύθυνοι των ομάδων 
θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια χειρίστη ταχυπλόου, επίκαιρη 
κάρτα μέλους ΠΑ.Σ.Π.Ι., ασφαλιστήρια αθλητικών σκαφών και συνοδού 
σκάφους, πιστοποιητικά νόσησης ή εμβολισμού αθλητών και 
προσώπων υποστήριξης καθώς και Rapid test ημερήσιο ή 24 ωρών για 
τους ανεμβολίαστους – μη νοσήσαντες αθλητές ή πρόσωπα 
υποστήριξης. 

 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

         
Πέμπτη    17/03        ώρα 23:59  λήξη δηλώσεων 

 Σάββατο  19/03  ώρα 12:00  λοιπά έγγραφα 
              ώρα 13:00  ιστιοδρομίες 
 Κυριακή   20/03  ώρα 12:00  ιστιοδρομίες        
          
8.1. Θα διεξαχθούν έξι (6) ιστιοδρομίες. 
8.2. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις (4) ιστιοδρομίες την 

ημέρα. Τη τελευταία  ημέρα των αγώνων, δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά 
την 17:00. 

 
9. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ [DP] 

Για κάθε σκάφος πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό 
καταμέτρησης. 

 
10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων την 
Παρασκευή 18 Μαρτίου. 

 
11. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου της 
Θεσσαλονίκης. 

 
12. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Λεπτομέρειες για την διαδρομή θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 
 
 
13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

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. 
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14. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
14.1. Το  Κύπελλο  Μεγάλου Αλεξάνδρου θα είναι έγκυρο με 1 ιστιοδρομία. 
14.2. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί καμία ιστιοδρομία ο αγώνας 

ματαιώνεται. 
14.3. Θα εφαρμοστεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2RRS 

2021-2022. 
14.4. Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος Α 8.1 RRS 

παραμένει ισοβαθμία, τότε  ισχύει το παράρτημα Α 8.2 RRS. 
14.5. Εάν ολοκληρωθούν 4 έως 6 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους 

θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες 
εξαιρούμενης της χειρότερης.  
 

15. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ [DP] 
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 

Οι αθλητές και αθλήτριες καθώς και τα πρόσωπα υποστήριξης 
συμμετέχουν στην διοργάνωση αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και 
τους υπενθυμίζεται η πρόβλεψη του RRS3, Απόφαση για συμμετοχή σε 
αγώνα. Η ιστιοπλοΐα από την φύση της είναι απρόβλεπτο άθλημα και για 
αυτό εμπεριέχει και ένα ποσοστό κινδύνου. Συμμετέχοντας στη 
διοργάνωση, συμφωνούν και αποδέχονται ότι: 

16.1. Γνωρίζουν το εγγενές στοιχείο κινδύνου που ενέχει το άθλημα και 
αποδέχονται την ευθύνη για την έκθεση του εαυτού τους, του 
πληρώματος και του σκάφους τους σε τέτοιο εγγενή κίνδυνο, ενώ 
συμμετέχουν στην διοργάνωση. 

16.2. Είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του εαυτού τους, του πληρώματός 
τους, του σκάφους τους και των λοιπών εξαρτημάτων τους, είτε στην 
θάλασσα είτε στην ξηρά. 

16.3. Αποδέχονται την ευθύνη για τυχόν τραυματισμό, ζημιά ή απώλεια στο 
βαθμό που προκαλούνται από τις δικές τους ενέργειες ή παραλείψεις. 

16.4. Συμμετέχοντας στις ιστιοδρομίες της διοργάνωσης, είναι σίγουροι ότι το 
σκάφος τους είναι σε καλή κατάσταση, κατάλληλα εξοπλισμένο για την 
συμμετοχή του στην διοργάνωση και οι ίδιοι είναι ικανοί για συμμετοχή 
στους αγώνες. 

16.5. Η παρουσία της επιτροπής αγώνα, της επιτροπής ενστάσεων, άλλων 
στελεχών αγώνων καθώς και σκαφών ασφαλείας δεν τους απαλλάσσει 
από τις δικές τους ευθύνες. 

16.6. Θα εξοικειωθούν με τυχόν κινδύνους της συγκεκριμένης περιοχής της 
διοργάνωσης, θα συμμορφωθούν με τους κανονισμούς που ισχύουν και 
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τις συστάσεις που αφορούν στην περιοχή της διοργάνωσης και θα 
παρακολουθήσουν οποιεσδήποτε ενημερώσεις σχετικά με την ασφάλεια.  

 
 17.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ [DP] 

Όλα τα αγωνιζόμενα και τα συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν 
ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για ποσό όχι μικρότερο των 
540.000,00€ ευρώ. Αντίγραφα των συμβολαίων αυτών θα πρέπει να 
κατατεθούν στην γραμματεία της ΟΑ μαζί με την αντίστοιχη δήλωση 
συμμετοχής. 

18. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
 Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις  Ν.Ο.Θ. 
 
  19. ΕΠΑΘΛΑ 
19.1. Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε 

κατηγορίας. Επαμειβόμενα έπαθλα θα απονεμηθούν στον πρώτο 
νικητή της Γενικής Κατηγορίας Optimist και 420, στο πρώτο κορίτσι 4,7 
και στο πρώτο αγόρι 4,7. Θα δοθεί έπαθλο και στον μικρότερο σε 
ηλικία αθλητή που θα τερματίσει σε τουλάχιστον μία ιστιοδρομία. 

19.2. Η απονομή των επάθλων θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Θ. την     
Κυριακή 20/03/2022 στις 19:00. 

 


