
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ “ΑΡΧΙΜΗΝΙΑ-ΑΡΧΙΧΡΟΝΙΑ 2012”

1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
! Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Γλυφάδας, προκηρύσσει διασυλλογικό 
! αγώνα “ΑΡΧΙΜΗΝΙΑ-ΑΡΧΙΧΡΟΝΙΑ 2012” για σκάφη Optimist στις 4 και 5 
! Φεβρουαρίου 2012.

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
! Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισμοί:
! 2α. Κανονισμοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας (ISAF RRS) 2009 – 2012
! 2β. Οι κανονισμοί της IODA (με τις τροποποιήσεις αυτής της Προκήρυξης και 
! των Οδηγιών Πλου).
! 2γ. Η παρούσα Προκήρυξη.
! 2δ. Οι Οδηγίες Πλου.

3. ΧΟΡΗΓΟΙ
! 3α. ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΓΩΝΑ: MAGIC MARINE - ONE DESIGN SPECIALIST & STEKI 
6 kalamaki  (ΕΧΕΙ  http://www.stekikalamaki.gr/ και  η οργάνωση give the kids  
6 www.givethekids.gr (διαβάστε περισσότερα στο Παράρτημα 1) 
! 3β. XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & MEDIA: www.istioselida.com - All About  Sailing 
! & Alen Photography - www.alen.gr

4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
! α. Θα ισχύσει ο Κώδικας Διαφήμισης της ISAF (Advertising Code). 
! Οποιαδήποτε διαφήμιση επί σκάφους και αγωνιζομένων πρέπει να 
! συμμορφώνεται με όσα ορίζει ο παραπάνω  κανονισμός και οι προσθήκες ! της 
! Εθνικής Αρχής του σκάφους.
! β. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της 

σχετικής άδεια της Εθνικής Αρχής τους με την Δήλωση Συμμετοχής.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
! To παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των επτά ευρώ  (7€) ανά αθλητή. 
! Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές με δελτίο της ΕΙΟ, με ημερομηνία 
! γέννησης από το 1997 και μετά.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
! 6α. Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί με φάξ στο (2108944912) η με 

email στην διεύθυνση anog@otenet.gr μέχρι τις 18:00 την Τετάρτη 1 
Φεβρουαρίου 2012. Έντυπο δήλωσης συμμετοχής επισυνάπτεται.

! 6β. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις 
συμμετοχής και μετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
! 4 Φεβρουαρίου 2012: 09:00 – 10:30 Εγγραφή, 12:00 Ιστιοδρομίες
! 5 Φεβρουαρίου 2012: 12:00 Ιστιοδρομίες
! Έχουν προγραμματιστεί 6 ιστιοδρομίες. Δεν θα πραγματοποιηθούν 
! περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες ανά ημέρα. Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου δε 
! θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16.00. 
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8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
6 Τα σκάφη θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής Αγώνων για ελέγχους πριν και 
! μετά από κάθε ιστιοδρομία.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
6 Οι Οδηγίες Πλου θα είναι διαθέσιμες από την Γραμματεία του ΑΝΟΓ με την 
! εγγραφή των αθλητών.

10. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
6 Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν ανοιχτά του ΑΝΟΓ. 

11. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
6 Τραπέζιο IODA

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
6 12α. Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος αν πραγματοποιηθεί 1 ιστιοδρομία.
! 12β. Θα ισχύσει το σύστημα βαθμολογίας Low Point των RRS Appendix A. Η 
! επίλυση ισοβαθμιών θα ανακοινωθεί στις Οδηγίες Πλου.
! 12γ(i). Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 5 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός 

σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. 
! 12γ(ii). Εάν ολοκληρωθούν 5 ή περισσότερες ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός 

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

13. ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ
6 Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην 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 ταχύπλοου.

14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
6 Οι αγωνιζόμενοι και οι ιδιοκτήτες παραχωρούν στον ΑΝΟΓ την άδεια και τα 
! δικαιώματα λήψης φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού που 
! απεικονίζει πρόσωπα και σκάφη κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και την 
! α ν α π α ρα γωγή τ ο υ ή μ ε τ ά δοσή τ ο υ σ ε ο π ο ι α δ ή π ο τ ε μ έ σο , 
! συμπεριλαμβανομένης και της τηλεοπτικής διαφήμισης, για τις επικοινωνιακές 
! ανάγκες της διοργάνωσης και την χρήση σε δελτία τύπου.

15. ΕΠΑΘΛΑ
6 Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας, την 
! Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012, αμέσως μετά το πέρας των ιστιοδρομιών, στις 
! εγκαταστάσεις του ΑΝΟΓ.
! Θα δοθούν δώρα από τους χορηγούς στους 3 πρώτους νικητές της κάθε 
! κατηγορίας καθώς επίσης και στον προπονητή του πολυνίκη Ομίλου. 
! ΕΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟ έπαθλο θα απονεμηθεί στον πολυνίκη Όμιλο. 
! Οι κατηγορίες επάθλων είναι: 
! ! - Παίδες (ημερομηνία γέννησης από το 2001 και μετά)
! ! - Κορασίδες (ημερομηνία γέννησης από το 2001 και μετά)
! ! - Αγόρια
! ! - Κορίτσια
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16. ΕΥΘΥΝΗ
! 16α. Οι αθλητές αγωνίζονται με δική τους ευθύνη. Τόσο ο διοργανωτής 

όμιλος, όσο και οι επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη 
για οτιδήποτε συμβεί στους αγωνιζόμενους ή τα σκάφη τους πριν, μετά ή και 
κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

! 16β. Εφιστούμε την προσοχή των αγωνιζομένων στο θεμελιώδη κανόνα 4 των 
RRS “Απόφαση για Συμμετοχή σε Αγώνα”. Είναι αποκλειστική ευθύνη του 
κυβερνήτη ή του εντεταλμένου εκπροσώπου κάθε σκάφους η απόφαση να 
συμμετέχει σε αγώνα και να συνεχίσει να αγωνίζεται.

17. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
! Κάθε σκάφος οφείλει να διαθέτει την από το νόμο απαραίτητη ασφαλιστική 
! κάλυψη έναντι τρίτων. Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη το σκάφος να έχει 
! ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για βλάβες και αστική ευθύνη (πρόσωπα και 
! περιουσία)

18. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
! Τα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ΑΝΟΓ.

19. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
! Γραμματεία της διοργάνωσης είναι η Γραμματεία του ΑΝΟΓ. 
! Υπεύθυνη Γραμματείας: κ. Μαϊρα Ιωαννίδου. 
! Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108944913, 2108944914, Φαξ 2108944912

Η Οργανωτική Επιτροπή

Για το Δ.Σ. του ΑΝΟΓ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ! ! ! ! ! ! Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ! ! ! ! ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΤΕΛΙΟΥ
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Προς ΑΝΟΓ

Π α ρ α κ α λ ώ  ν α ε γ γ ρ ά ψ ε τ ε τ α π α ρ α κ ά τ ω σ κ ά φ η τ ο υ ο μ ί λ ο υ 
____________________________________________________ στο διασυλλογικό αγώνα 
“ΑΡΧΙΜΗΝΙΑ-ΑΡΧΙΧΡΟΝΙΑ 2012”, που διοργανώνετε στις 4 και 5 . Φεβρουαρίου

Δηλώνω ότι:
- Θα τηρήσω σας Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοπλοΐας, σας προσθήκες σας Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, σας Κανονισμούς των κλάσεων καθώς και σας 
κανονισμούς του Οργανωτή Ομίλου σας.
- Θα συμμετάσχω στον αγώνα με δική μου αποκλειστική ευθύνη και αποδέχομαι ότι ο 
διοργανωτής Όμιλος, η Επιτροπή Αγώνων, η Επιτροπή Ενστάσεων και οποιαδήποτε 
επιτροπή έχει σχέση με την διοργάνωση αυτού του αγώνα, δεν φέρουν καμία ευθύνη 
για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, τραυματισμό που μπορεί να παρουσιασθεί σε άτομα 
ή εξοπλισμό, είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια αυτού αγώνα ή 
οποιαδήποτε άλλη ώρα.

Ο δηλών/ούσα ! ! ! ! ! ! Τηλέφωνο

_________________! ! ! ! ! ! _____________
                                     ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΓΩΝΑ:                                                                 ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ & MEDIA:



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Δεν τους κάνουν; Μας κάνουν!

Το “Give the Kids” δεν  είναι µια ακόµα εθελοντική οµάδα. Είναι  µια παρέα από 
γονείς και φίλους που  θέλουν να πραγµατοποιήσουν  την ευχή της  Γκιβ δε Κιντς. Της 
νεράιδας  που  κατοικεί  στις  ντουλάπες των  σπιτιών  και µας καλεί να δώσουµε ρούχα 
και παπούτσια σε µικρά έως  12  ετών  που  τα χρειάζονται, µε το µήνυµα: Δεν  τους 
κάνουν; Μας κάνουν!

Ρούχα και  παπούτσια όχι καινούρια αγορασµένα, αλλά παλιά αγαπηµένα. Αυτά 
έχουν  περισσότερη αξία. Και να θέλουµε να τα χαρίσουµε όχι από ελεηµοσύνη ή για 
φιλανθρωπική επιβράβευση, αλλά από γενναιοδωρία,  για να ντυθούν τα παιδιά µε 
χαρά. Γιατί όταν  κάτι δεν  είναι πια απαραίτητο, δεν  παύει να είναι χρήσιµο. Απλώς 
πρέπει να αλλάξει χέρια, για να πάρει ξανά ζωή. 
Σας περιµένουµε λοιπόν  σε πλατείες και ωραία σηµεία της Αττικής  για να µαζέψουµε 
ρούχα και παπούτσια και να τα προωθήσουµε: 
α) στις οργανώσεις µε τις οποίες συνεργαζόµαστε και 
β) σε απλούς ανθρώπους και οικογένειες που  τα παιδιά τους  χρειάζονται να 
φορέσουν  ένα χαµόγελο,  πιο πολύ  ακόµα κι από ένα φανελάκι ή ένα ζευγάρι 
παπούτσια.
 
Αν  βρίσκετε στην  κίνηση αυτή ένα αληθινό νόηµα και µια γλυκιά αγκαλιά που  δίνεται 
απλά και εύκολα, όπως δίνεις ένα ρούχο,  µπείτε στο www.givethekids.gr για να 
µάθετε περισσότερα και να χαρίσετε κι εσείς. Γιατί για κάποιες οικογένειες τίποτα 
δεν είναι αυτονόητο πια.

Επόµενη συνάντηση: 4-5/2/2012, στον  Αθλητικό Ναυτικό Όµιλο 
Γλυφάδας  (Διαδόχου Παύλου 42, στην Γ΄µαρίνα Γλυφάδας) στο πλαίσιο 
του ιστιοπλοϊκού αγώνα, για παιδιά, “ΑΡΧΙΜΗΝΙΑ-ΑΡΧΙΧΡΟΝΙΑ 2012”.
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