ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
OPEN ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LASER RDL Ανδρών
25 – 28 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.1

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με :
 Τους κανονισμούς αγώνων ιστιοπλοΐας της WS 2017-2020 (RRS).
 Τους κανονισμούς της κλάσης Laser.
 Τις σχετικές εγκυκλίους της Ε.Ι.Ο. – Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2019. Την παρούσας προκήρυξης.
 Τις οδηγίες πλου
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.
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ γλωσσών, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της Προκήρυξης και των Οδηγιών Πλου, υπερισχύουν οι οδηγίες πλου
(Αλλαγή του RRS 63.7).

1.2

1.3
1.4

2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2.1
Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς το κανονισμό 20 της WS.
2.2
Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν την έγκριση της Ε.Ι.Ο ή της αντίστοιχης
εθνικής τους αρχής.
2.3
Φωτοαντίγραφο της έγκρισης θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία Αγώνων.
3.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ

3.1
Δικαίωμα συμμετοχής για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα έχουν αθλητές κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με
κάρτα υγείας σε ισχύ. Αλλοδαποί αθλητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Open Πρωτάθλημα πρέπει να
επιδείξουν την κάρτα αθλητού τις Εθνικής τους Αρχής.
3.2
Οι όμιλοι θα πρέπει να στείλουν με email τα παρακάτω έγραφα-δικαιολογητικά:
 Δελτία & Κάρτα Υγείας αθλητή για Έλληνες αθλητές. Δελτίο αθλητού της εθνικής τους αρχής για
αλλοδαπούς.
 Ασφάλειες Σκαφών
 Ασφάλεια Φουσκωτού
 Ταυτότητα προπονητή ή άδεια ασκήσεων επαγγέλματος

 Δίπλωμα Ταχυπλόου
3.3
Οι όμιλοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 14/06/2019 στο email :
nokalamakiou@gmail.com
3.4 Για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής απαιτείται ο όμιλος να διαθέτει σωστικό σκάφος και
προπονητή, το όνομα του οποίου θα πρέπει να γνωστοποιηθεί με τη δήλωση συμμετοχής του ομίλου.
3.5 Το Παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 20 ευρώ.
4.

5.

5.1
5.2
5.3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
LASER Ανδρών - Νέων Ανδρών U19- Εφήβων U17.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
25/06/2019
26/06/2019
26/06/2019

Τρίτη
Τετάρτη
Τετάρτη

15:00-20:00
9:00-12:00
13:00

27/06/2019

Πέμπτη

TBA

28/06/2019

Παρασκευή

TBA

28/06/2019

Παρασκευή

19:00

Εγγραφές
Εγγραφές
Πρώτη εκκίνηση
ημέρας
Πρώτη εκκίνηση
ημέρας
Πρώτη εκκίνηση
ημέρας
Απονομή

Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα μετά από τις 16:55 .
Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες απο 3 ιστιοδρομίες την ημέρα
Προγραμματίζονται 9 ιστιοδρομίες

6.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

6.1

Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με τους
κανονισμούς της κλάσεως 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.

7.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στην γραμματεία των αγώνων στις 26/06/2019.

8.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην ευρύτερη περιοχή εξωτερικά της μαρίνας Αλίμου.

9.

ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Τα διαγράμματα στο προσάρτημα 1 απεικονίζουν τις διαδρομές, την κατά προσέγγιση γωνία μεταξύ
των σκελών, τη σειρά με την οποία πρέπει να παρακαμφθούν και την πλευρά στην οποία πρέπει να
αφεθούν τα σημεία στροφής

10.
10.1
11.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
Θα ισχύσει το παράρτημα P των RRS 2017-2020
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

11.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα Α. Πρέπει να ολοκληρωθούν 3 ιστιοδρομίες ώστε η ο αγώνας να είναι
έγκυρος.
Εάν ολοκληρωθούν 4 ιστιοδρομίες και ανω η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των
βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης.
12.
12.1

12.2

12.2
13.

ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι χειριστές πρέπει να
είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που
συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.
Δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες που περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ι.Ο.
έχουν προπονητές/τριες που διαθέτουν άδεια ασκήσεων επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α. και δεν έχουν
υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή χρήση απαγορευμένων ουσιών καθώς να είναι και κάτοχοι
διπλώματος ταχυπλόου.
Ο κάθε όμιλος θα πρέπει ανά 10 αθλητές να διαθέτει και ένα σωστικό σκάφος.
ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους πρώτους/ες τρεις νικητές/τριες κάθε κατηγορίας.

14.

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.

15.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κάλυψη
(540.000€).
Για όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται, το ύψος της κάλυψης σύμφωνα με τους κανονισμούς της ISAF
από τη διοργανώτρια αρχή.

16.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία των αγώνων:
Τηλ : 2130281272
Εmail:nokalamakiou@gmail.com
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