ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ
ΙΣΙΟΠΛΟΙΚΟ ΑΓΧΝΑ
OPTIMIST- LASER 4,7-BUG
«ΛΑΣΧ 2020 »
ΙΣΙΟΠΛΟΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ

22-23/02/2020- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΑ

1. ΟΡΓΑΝΧΗ :
Ο Ιζηηνπιντθόο Όκηινο Αγ. Νηθνιάνπ θαη ε Διιεληθή Ιζηηνπιντθή Οκνζπνλδία ζύκθσλα κε ην
εηήζην πξόγξακκα ηνπο, αγώλσλ θαη εθδειώζεσλ ,ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γεκνηηθή Αλώλπκε
Δηαηξεία Αγ. Νηθνιάνπ θαη ηνλ Πνιηηηζηηθό Αζιεηηθό Οξγαληζκό Γήκνπ Αγ. Νηθνιάνπ ,
δηνξγαλώλνπλ ηνλ Παγθξήηην Γηαζπιινγηθό Ιζηηνπιντθό Αγώλα «ΛΑΤΩ 2020 » ζηηο
22-23/02/2020 γηα ηελ θαηεγνξία Optimist - Laser 4,7 -Bug .
2.ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΧΝΧΝ:
Η Γξακκαηεία αγώλσλ είλαη ε γξακκαηεία ηνπ Ιζηηνπιντθνύ Οκίινπ Αγ. Νηθνιάνπ ηει-fax
2841025095 – 6940 294940 ,email: dimitriosanastasiou@yahoo.gr
3.ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΧΓΗ
Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ θόιπνπ ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ.
4.ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ:
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ βάζεη:
Α. ησλ Γηεζλώλ θαλνληζκώλ ηζηηνδξνκηώλ 2017-2020 (RRS-WS)
B. ησλ θαλνληζκώλ ησλ θιάζεσλ
Γ. ηεο πξνθήξπμεο
Γ. ησλ νδεγηώλ πινπ
Δ. ησλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηεο Δ.Ι.Ο.
Ση. Οη νδεγίεο πινπ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θαλόλεο, όπνπ επηηξέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 86 RRS-WS)
5.ΔΗΛΧΕΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ – ΔΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ
5.1Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αζιεηέο – αζιήηξηεο , θάηνρνη δειηίνπ ηεο Δ.Ι.Ο. θαη θάξηαο
πγείαο ελ ηζρύ, θαη νη νπνίνη έρνπλ γελλεζεί από ηελ 1/1/2005 θαη κεηά γηα ηελ θαηεγνξία
ΟPTIMIST, (1/1/2009 11ρξνλα).Τν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζηα 5 euro αλά αζιεηή.
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα ππνβάιινληαη κε fax ή κε email ζηε Γξακκαηεία ησλ αγώλσλ
fax2841025095 θαη ειεθηξνληθά ζην dimitriosanastasiou@yahoo.gr.

5.2 Οι όμιλοι θα ππέπει να μαρ αποζηείλοςν ηλεκηπονικά ζην dimitriosanastasiou@yahoo.gr έωρ ηην






Πέμπηη 20/02/2020 ηα παπακάηω Έγγπαθα-δικαιολογηηικά:
Δεληία αθληηών
Κάρηες Υγείας Αθληηών
Αζθαλιζηήρια αγωνιζόμενων ζκαθών,
Αζθαλιζηήριο θοσζκωηού-ζσνοδεσηικού ζκάθοσς,
Ένησπο δήλωζης ζσμμεηοτής

 Η Οπγανωηική Επιηποπή διαηηπεί ηο δικαίωμα να δεσθεί δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ και μεηά ηη λήξη
ηος σπονικού οπίος ςποβολήρ.

6.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΧΝ
6.1 Σο ππόγπαμμα ηων αγώνων έσει ωρ εξήρ:
άββαηο 22/02/2020
10:00 – 11:00 Αθίμεηο – εγγξαθέο.
11:30 Σπγθέληξσζε Αζιεηώλ – ελεκέξσζε αγώλα.
13:00 Έλαξμε ηζηηνδξνκηώλ
Κςπιακή 23/02/2020
10:00- 15:00 Ιζηηνδξνκίεο
17:00 Απνλνκέο Δπάζισλ
Σο σπονοδιάγπαμμα ηος αγώνα θα ηηπηθεί αςζηηπά εκηόρ κωλύμαηορ ηηρ διοπγανώηπιαρ
απσήρ και ηηρ Ε.Α.
6.2 Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο ηζηηνδξνκίεο. Γελ
ζα δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξεο από 8 ηζηηνδξνκίεο. Δάλ δηεμαρζνύλ 4 θαη πιένλ ηζηηνδξνκίεο ζα
εμαηξείηαη ε κία ρεηξόηεξε (1).
6.3 Ο αγώλαο ζα είλαη έγθπξνο αλ πξαγκαηνπνηεζεί έζησ θαη 1 ηζηηνδξνκία ,θαη ζα
αξηζκνύληαη κε ηε ζεηξά πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο.
7.ΚΑΦΗ ΤΠΣΗΡΙΞΗ
Tα ζθάθε ππνζηήξημεο πξέπεη λα δεισζνύλ ζηελ 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.
Κάζε νκάδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζπλνδεπηηθό ζθάθνο.
8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίερ πλος θα διαηίθενηαι από ηην Γπαμμαηεία ηος Ομίλος ηο Σάββαηο ηο ππωί
22/02/2020.

9.ΑΠΟΚΗΡΤΞΗ ΕΤΘΤΝΗ
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, RRS-WS. Ο
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». Η δηνξγαλώηξηα αξρή 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.
10.ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ
Όια ηα ζπλνδεπηηθά ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία
θάιπςε (540.000€).
Γηα όια ηα αγσληδόκελα ζθάθε νξίδεηαη, σο ειάρηζηε αζθαιηζηηθή θάιπςε ην πνζό ησλ 540.000€
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο.

11.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Τα Αγσληδόκελα θαη ζπλνδεπηηθά ζθάθε ζα θηινμελεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ IOAN, ζηελ
Μαξίλα Αγίνπ Νηθνιάνπ.









12.ΑΠΟΝΟΜΕ
Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνπο 3 πξώηνπο ληθεηέο ησλ παξαθάησ θαηεγνξηώλ:
Optimist Αγόπια
Optimist Κοπίηζια
Optimist 11σπονα Αγόπια
Optimist 11σπονα Κοπίηζια
Laser 4.7 Αγόπια
Laser 4,7 Κοπίηζια
Bug Γενική

Κάζε θαηεγνξία πθίζηαηαη ζαλ θαηεγνξία γηα ηηο απνλνκέο εθόζνλ ζπκπιεξσζνύλ 5 ζπκκεηνρέο
Καη άλσ. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξώλνληαη 5 ζπκκεηνρέο ,ζα απνλέκνληαη έπαζια ζηνπο
3 πξώηνπο ηεο Γεληθήο Καηάηαμεο ηεο θαηεγνξίαο.
Από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή.

