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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΙΟΠΛΟΪΑ ΣΡΙΓΩΝΟΤ
«ΚΤΠΕΛΛΟ ΜΠΟΤΚΑΔΟΤΡΑ»
8 & 9 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2020
OPTIMIST, OPTIMIST ΑΝΑΠΣΤΞΗ, LASER Rdl, LASER 4,7
1. ΟΡΓΑΝΩΗ
Ο Όμιλοσ Θαλαςςίων Ακλθμάτων Θεςςαλονίκθσ (Ο.Θ.Α.). υπό τθν αιγίδα τθσ
Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ (Ε.Ι.Ο.), διοργανϊνει τουσ ιςτιοπλοϊκοφσ
αγϊνεσ ΚΤΠΕΛΛΟ ΜΠΟΤΚΑΔΟΤΡΑ 2020.
2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
2.1. Ο κανονιςμόσ αγϊνων ιςτιοπλοΐασ (RRS) τθσ W/S 2017-2020.
2.2. Οι κανονιςμοί των κλάςεων.
2.3. Οι ςχετικοί εγκφκλιοι Ε.Ι.Ο.
2.4. Θ παροφςα προκιρυξθ
2.5. Οι οδθγίεσ πλου
2.6. Οι οδθγίεσ πλου μποροφν να τροποποιιςουν κανόνεσ, όπου επιτρζπεται
3. ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ
3.1. Ο αγϊνασ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία C ωσ προσ τον κανονιςμό 20 τθσ W/S.
3.2. κάφθ που φζρουν ατομικι διαφιμιςθ πρζπει να ζχουν ζγκριςθ τθσ Ε.Ι.Ο
3.3. Φωτοαντίγραφο τθσ ζγκριςθσ πρζπει να κατατεκεί ςτθ Γραμματεία Αγϊνων
3.4. Θ διαφιμιςθ χορθγϊν τθσ οργάνωςθσ ι επί ςκαφϊν πρζπει να είναι ςφμφωνα
με το παράρτθμα G των RRS, τθν ςχετικι νομοκεςία και τθσ ιςχφουςασ
Εγκυκλίου τθσ Ε.Ι.Ο
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΔΗΛΩΕΙ
4.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν αθλητζσ & αθλήτριεσ κάτοχοι δελτίου τησ Ε.Ι.Ο.
με κάρτα υγείασ. Σα δελτία πρζπει να κατατεκοφν ςτθ γραμματεία του
διοργανωτι ομίλου.

4.2.

Για το Κφπελλο Ανάπτυξθσ δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν αθλητζσ και
αθλήτριεσ που ζχουν γεννηθεί από το 2009 και μετά, κάτοχοι δελτίου τησ
Ε.Ι.Ο. με κάρτα υγείασ.
4.3. Οι όμιλοι πρζπει να δθλϊςουν ςυμμετοχι μζχρι τθ Πζμπτθ 6 Φεβρουαρίου με
e-mail (info@otha.gr & sdplus@otenet.gr).
4.4. Για τθν διλωςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει να ςταλοφν φωτοτυπίεσ με e-mail από
τα εξισ:
 Διλωςθ υμμετοχισ
 Δελτία Ακλθτϊν
 Κάρτεσ Τγείασ
 Διλωςθ Φουςκωτοφ
 Αςφάλειεσ ςκαφϊν και φουςκωτοφ
 Σαυτότθτα προπονθτοφ ι Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ
 Δίπλωμα ταχυπλόου προπονθτοφ
4.5. Σο παράβολο ςυμμετοχισ κα είναι 10€
4.6. Οδθγίεσ πλου κα διατεκοφν με τθν εγγραφι ςτθν Γραμματεία αγϊνων.
5. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Θ Γραμματεία αγϊνων κα είναι ςτα γραφεία του διοργανωτι ομίλου (Ο.Θ.Α.) Πάρ.
Θεμ. οφοφλθ 58 – Σθλ. & Fax: 2310/845533 & 2310/423801.
6. ΚΛΑΕΙ – ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
6.1. Optimist (αγοριϊν, κοριτςιϊν, παίδων, κοραςίδων), Laser 4,7 (U16 Παίδων Κοραςίδων και U18 Εφιβων - Νεανίδων), Laser Rdl (γενικι). Για να υπάρξει
κατθγορία κα πρζπει να δθλϊςουν τουλάχιςτον 3 (τρία) ςκάφθ από διαφορετικοφσ
ομίλουσ
Οι νικθτζσ των κατθγοριϊν κα εξαχκοφν από τθ γενικι.
6.2. Για το Ανάπτυξθσ ακλθτζσ και ακλιτριεσ μζχρι 11 ετϊν. Οι κατθγορίεσ κα είναι:
α) αγόρια και κορίτςια με ζτοσ γεννιςεωσ το 2009
β) αγόρια και κορίτςια με ζτοσ γεννιςεωσ το 2010
γ) αγόρια και κορίτςια με ζτοσ γεννιςεωσ το 2011
δ) αγόρια και κορίτςια με ζτοσ γεννιςεωσ το 2012
Οι νικθτζσ των κατθγοριϊν κα εξαχκοφν από τθ γενικι
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7.1.
Πζμπτη
6/2/2020
21:00μμ
Λήξη δηλώςεων
άββατο
8/2/2020
13:00πμ
Ιςτιοδρομίεσ
Κυριακή
9/2/2020
12:00πμ
Ιςτιοδρομίεσ
Σθν τελευταία θμζρα των αγϊνων δεν κα δοκεί εκκίνθςθ μετά τθν 16:00μμ.
7.2 Για τα optimist «ΑΝΑΠΣΤΞΗ»
Πζμπτη
6/2/2020
21:00μμ
Λήξη δηλώςεων
άββατο
8/2/2020
12:00πμ
Ιςτιοδρομίεσ 1
Κυριακή
9/2/2020
11:00πμ
Ιςτιοδρομίεσ 1

7.3 Για κάκε κατθγορία κα διεξαχκοφν ζξι (6) ιςτιοδρομίεσ. Ο αγϊνασ κα είναι
ζγκυροσ αν πραγματοποιθκεί ζςτω και μία (1) ιςτιοδρομία.
7.4. Για το κφπελλο Ανάπτυξθσ κα διεξαχκοφν 2 ιςτιοδρομίεσ.
7.5. Οι ιςτιοδρομίεσ κα αρικμοφνται με τθ ςειρά τθσ πραγματοποίθςισ τουσ.
8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτθ καλάςςια περιοχι ανοικτά του Ομίλου.
9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Θ διαδρομι κα είναι Ολυμπιακό τραπζηιο για όλεσ τισ κατθγορίεσ, εκτόσ από το
Κφπελλο Ανάπτυξθσ. Αναλυτικότερα ςτο ςχετικό ςχεδιάγραμμα των οδθγιϊν πλου.
10. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
Θα ιςχφει το παράρτθμα Ρ των RRS.
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
11.1. Θα εφαρμόηεται το ςφςτθμα χαμθλισ βακμολογίασ, παράρτθμα Α2 W/S.
11.2. Εφόςον διεξαχκοφν τζςςερισ (4) και πάνω ιςτιοδρομίεσ κα εξαιρείται θ
χειρότερθ.
11.3. ΙΟΒΑΘΜΙΕ: ςε περίπτωςθ που φςτερα από εφαρμογι του παραρτιματοσ Α
8.2 RRS παραμζνει ιςοβακμία, τότε αυτι κα λφεται υπζρ του ςκάφουσ που ζφερε
τθν καλφτερθ ςειρά ςτθ πρϊτθ ιςτιοδρομία που ζτρεξαν μαηί (διαφοροποίθςθ
παραρτιματοσ Α 8.3 RRS).
12. ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
12.1. Όλα τα ςυνοδά ςκάφθ πρζπει να δθλωκοφν ςτθ Γραμματεία Αγϊνων το
αργότερο μζχρι τισ 10:30 π.μ. του αββάτου 8/2/20 προςκομίηοντασ το ςχετικό
πιςτοποιθτικό αςφάλιςθσ ζναντι τρίτων φψουσ 540.000 €.
12.2. Οι χειριςτζσ πρζπει να είναι υπεφκυνοι για τισ μετακινιςεισ τουσ.
Τποχρεωτικά θα πρζπει να φοροφν το βραχιόλι αςφαλείασ (quick-stop) που
ςυνδζεται με το διακόπτθ τθσ μθχανισ. Επίςθσ πρζπει να είναι κάτοχοι διπλώματοσ
ταχυπλόου και να φοροφν ςωςίβιο ςφμφωνα με τον Κανόνα 1 των Εθνικών
Διατάξεων.
13. ΕΤΘΤΝΗ
13.1. Όλοι οι ακλθτζσ-ακλιτριεσ αγωνίηονται ςφμφωνα με το κεμελιϊδθ κανόνα
4, RRS (Απόφαςθ περί ςυμμετοχισ ςε αγϊνα).
13.2. Ο διοργανωτισ όμιλοσ και οι επιτροπζσ δεν φζρουν καμιά απολφτωσ ευκφνθ
για οτιδιποτε ςυμβεί ςε άτομα ι πράγματα τόςο ςτθ ςτεριά όςο και ςτθ κάλαςςα
κατά τθ διάρκεια του αγϊνα.
14. ΕΠΑΘΛΑ
14.1
Ζπακλα κα απονεμθκοφν ςτουσ τρεισ (3) πρϊτουσ νικθτζσ κάκε κατθγορίασ.
14.2
τον 1ο νικθτι/ 1θ νικιτρια που κα εξαχκοφν από τθν γενικι κατάταξθ για
το Κφπελλο Ανάπτυξθσ κα απονεμθκοφν κφπελλα ενϊ ςτουσ 3 νικθτζσ των
κατθγοριϊν 2009-2010-2011-2012 κα απονεμθκοφν μετάλλια.
14.3
Θ απονομι των επάκλων κα πραγματοποιθκεί τθν Κυριακή 9
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00 ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ομίλου.

15. ΑΦΑΛΕΙΑ
Όλα τα ςυνοδευτικά ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν τθν ελάχιςτθ προβλεπόμενθ από τθν
νομοκεςία κάλυψθ.
Για τα αγωνιηόμενα ςκάφθ ορίηεται ωσ ελάχιςτθ κάλυψθ το ποςό των 540.000 € μθ
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ.
16. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Σα ςυμμετζχοντα ςκάφθ κα φιλοξενθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του διοργανωτι
ομίλου.
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