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Ο αγώλαο δηνξγαλώλεηαη από ηνλ Ιζηηνπιντθό Όκηιν Χαιθίδαο θαη είλαη δηαζπιινγηθόο 
 
1. ΚΑΝΟΝΔ              
1.1 Οη αγώλεο ζα δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο όπσο απηνί νξίδνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο αγώλσλ 
 Ιζηηνπινΐαο (RRS) ηεο ISAF 2017-20,ηηο Δζληθέο Γηαηάμεηο 2017-2020 ηεο ΔΙΟ, ηνπο θαλνληζκνύο ησλ 
θιάζεσλ, ηελ παξνύζα πξνθήξπμε θαη ηηο νδεγίεο πινύ. 
1.2 Σηνλ θαλόλα 61.1 πξνζηίζεηαη: Σθάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη έλζηαζε πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηελ 
Δπηηξνπή Αγώλσλ γηα ην ζθάθνο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε έλζηαζε, ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό 
ηνπ. 
1.3 Οη νδεγίεο πινύ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θαλόλεο όπνπ απηό επηηξέπεηαη (θαλόλαο 86, RRS). 
1.4  Σε πεξίπησζε αληίθαζεο ππεξηζρύνπλ νη νδεγίεο πινπ. 

 
2. ΓΙΑΦΗΜΙΗ             
2.1. Ο αγώλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία C σο πξνο ηνλ θαλνληζκό 20 ηεο ISAF.  
2.2. Σθάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηεο Δ.Ι.Ο.  
       Φσηναληίγξαθν ηεο έγθξηζεο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία αγώλσλ.  
2.3. Τα ζθάθε κπνξεί λα ππνρξεσζνύλ λα θέξνπλ δηαθήκηζε πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ρνξεγεζεί από ην 
δηνξγαλσηή όκηιν. 
 
3. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΗΛΩΔΙ          
3.1. Καηεγνξίεο  
3.1.1. Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ OPTIMIST παίδσλ θαη θνξαζίδσλ, γελλεζέληεο από ην 2003 θαη κεηά.  
3.1.2. Γηα ηελ θαηεγνξία OPTIMIST 11ρξνλα αγόξηα θαη θνξίηζηα , γελλεζέληεο από ην 2007 θαη κεηά.  
3.1.3. Γηα ηελ θαηεγνξία LASER 4,7 εθήβσλ θαη λεαλίδσλ , γελλεζέληεο από ην 2001 θαη κεηά.  
3.1.4. Γηα ηηο θαηεγνξίεο LASER STD, LASER 2000 ν αγώλαο είλαη open. 
3.2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αζιεηέο θαη αζιήηξηεο θάηνρνη δειηίνπ ηεο Δ.Ι.Ο. κε εηήζηα ηαηξηθή  
γλσκάηεπζε.  
3.3. Οη όκηινη πξέπεη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Τεηάξηε 26 Σεκπηεκβξίνπ 2018 ζην 
email : info@halkidasailing.gr ή ζην fax 2221085016 καδί κε δειηία αζιεηώλ, αζθάιεηεο ζθαθώλ, 
αζθάιεηα θνπζθσηνύ, ηαπηόηεηα πξνπνλεηή ή άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο & δίπισκα ηαρππιόνπ.  
3.4 Κάζε απνζηνιή νκίινπ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από επαγγεικαηία πξνπνλεηή κε ζσζηηθό ζθάθνο. 
Τν όλνκα ηνπ πξνπνλεηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ νκίινπ. 

http://www.halkidasailing.gr/
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3.5 Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζηα 10 επξώ αλά αζιεηή γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο.  
 
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ             
4.1.  

 
 

Παπαζκεςή 28 εμπηεμβπίος 2018 
 
 

 
 

18:00 - 21:00 

 
 

Αθίξειρ και Δγγπαθέρ 

 
 

άββαηο 29 εμπηεμβπιος 2018 
 
 

09:00 -11:00 
 

13:00 
 

20:00 

Αθίξειρ – Δγγπαθέρ 
 

Ιζηιοδπομίερ 
 

Γεύμα 

 
 

Κςπιακή 30 εμπηεμβπίος 2018 

 
11:00 

 
17:30 

 
Ιζηιοδπομίερ 

 
Απονομή Δπάθλων 

 
4.2. Θα δηεμαρζνύλ έσο 6  ηζηηνδξνκίεο. Γελ ζα δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξηο (4)  
Ιζηηνδξνκίεο ηελ εκέξα.  
4.3. Τελ ηειεπηαία εκέξα ησλ αγώλσλ δελ ζα δνζεί εθθίλεζε κεηά ηελ ώξα 15:30  
 
5. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΗ          
5.1 Κάζε ζθάθνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη έλα έγθπξν πηζηνπνηεηηθό θαηακέηξεζεο. 
5.2 Έλα ζθάθνο ή ν εμνπιηζκόο ηνπ κπνξεί λα ειεγρζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή γηα ζπκκόξθσζε κε ηνπο 
θαλνληζκνύο ηεο θιάζεσο θαη ηηο νδεγίεο πινπ. Σηε ζάιαζζα έλαο θαηακεηξεηήο ηεο 
επηηξνπήο αγώλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη έλα ζθάθνο ακέζσο ζην ρώξν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη 
γηα έιεγρν. 
 
6. ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ             
Οη νδεγίεο πινπ ζα δηαηίζεληαη από ηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ ηελ Παξαζθεπή 27 θαη ην Σάββαην 28 
Απξηιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εγγξαθώλ. 
 
7. ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ         
Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηελ πεξηνρή ηεο Χαιθίδαο ζην Νόηην Δπβντθό.  
 
8. ΓΙΑΓΡΟΜΗ             
Η δηαδξνκή ησλ ηζηηνδξνκηώλ ζα θαζνξίδεηαη ζηηο νδεγίεο πινπ. 
 
9. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ            
Θα ηζρύζεη ην Παξάξηεκα P ησλ RRS 2017-2020. 
 
10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ             
10.1. Ο αγώλαο ζα ζεσξεζεί έγθπξνο αλ δηεμαρζεί ηνπιάρηζηνλ κηα (1) ηζηηνδξνκία.  
10.2. Θα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο, παξάξηεκα Α2 RRS 2017-2020. Η  
βαζκνινγία ζα είλαη ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο όισλ ησλ ηζηηνδξνκηώλ ηνπ αγώλα.  
10.3. Δάλ κεηά ην πέξαο ηεο γεληθήο βαζκνινγίαο ππάξμεη ηζνβαζκία αθόκα θαη ζέζεσλ, απηή ζα  
ιύεηαη ππέξ ηνπ αζιεηή πνπ έθεξε ηελ θαιύηεξε ζέζε ζηελ ηειεπηαία ρξνλνινγηθά ηζηηνδξνκία ζηελ 
νπνία ζπκκεηείραλ θαη νη δύν.  
10.4.1. Δάλ νινθιεξσζνύλ ιηγόηεξεο από 3 ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία ελόο ζθάθνπο ζα είλαη ην ζύλνιν 
ησλ βαζκώλ ζε όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο. 
10.4.2. Δάλ νινθιεξσζνύλ 3 ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία ελόο ζθάθνπο ζα είλαη 
ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ηνπ ζε όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο εμαηξνπκέλεο ηεο ρεηξόηεξεο. 
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11. ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ            
Τα ζθάθε ππνζηήξημεο πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. Οη ρεηξηζηέο πξέπεη 
λα είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, λα θνξνύλ ην βξαρηόιη αζθαιείαο (quick - stop) 
πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθόπηε ηεο κεραλήο θαζώο θαη λα είλαη θάηνρνη δηπιώκαηνο ηαρππιόνπ. 
 
12. ΔΠΑΘΛΑ              
Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνπο ηξείο πξώηνπο αζιεηέο/ξηεο ζηηο θαηεγνξίεο:  
12.1.Optimist: Αγνξηώλ, Κνξηηζηώλ, 11ρξνλσλ Αγνξηώλ, 11ρξνλσλ Κνξηηζηώλ θαη ηνπ  
κηθξόηεξνπ αζιεηή.  
12.2.Laser 4.7: Αγνξηώλ, Κνξηηζηώλ.  
12.3.Laser STD: Γεληθή θαηεγνξία.  
12.4.Laser 2000: Γεληθή θαηεγνξία. 
12.5.Η απνλνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 30/9/2018,ζηηο 17:30 
.  
13. ΔΤΘΤΝΗ           
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, RRS-ISAF.  
Ο Ιζηηνπιντθόο Οκηινο Χαιθίδαο (δηνξγαλσηήο όκηινο) θαη νη Δπηηξνπέο δε θέξνπλ θακία απνιύησο 
επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε άηνκα ή πξάγκαηα ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα θαηά ηελ  
δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Βιέπε ηνλ θαλόλα 4 «Απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε αγώλα». Ο δηνξγαλσηήο Οκηινο 
δελ απνδέρεηαη θακία επζύλε γηα δεκία πιηθώλ ή ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην πνπ δύλαηαη λα ππνζηεί θαλείο 
από γεγνλόηα ζπλαθή πξηλ, ή θαηά ηελ δηάξθεηα, ή κεηά από ηελ δηνξγάλσζε. 
 
14. ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΦΩΝ           
Όια ηα αγσληδόκελα θαη ζπλνδεπηηθά ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνβιεπόκελε από 
ηελ Διιεληθή λνκνζεζία αζθαιηζηηθή θάιπςε επζύλεο πξνο ηξίηνπο. 
 
15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ             

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, επηθνηλσλήζηε κε ηε γξακκαηεία ηνπ Ι.Ο.X. 
Κα. Κάηηα Χατλά ηει: 2221085016 Γε –Πα 09:30 – 13:00 θαη Γε-Τε-Πα 18:30 – 21:00,  
email :iox@otenet.gr θαη κε ηελ Αληηπξόεδξν & Έθνξν Τξηγώλνπ Κα. Ταηηάλα Οηθνλόκνπ 
ηει.6946282626 
 
16. ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ             
16.1 Τα ζπκκεηέρνληα αγσληδόκελα ζθάθε ζα θηινμελεζνύλ ζην ρώξν δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ. 
16.2 Τα ζπλνδεπηηθά-ζσζηηθά ζθάθε ζα θηινμελεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ιζηηνπιντθνύ Οκίινπ 
Χαιθίδαο. 
16.3 Θα δηαηίζεηαη lunch box γηα θάζε αζιεηή θαη ηηο δύν κέξεο. 
16.4 Για ηιρ ανάγκερ διαμονήρ ζαρ ο όμιλορ εξαζθάλιζε πποζθοπά από ηο ξενοδοσείο ΥΑΡΑ 
ηηλ:2221076305 
Γίκλινο με ππωινό 50€ & Σπίκλινο με ππωινό 65€ 
 

 
 
 
 

Σεπηέκβξηνο 2018 
 

Η νξγαλσηηθή επηηξνπή 
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