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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
Ο Ν.Ο.Κ.Ι.  προκηρύσσει τον 1ο Διασυλλογικό Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ιστιοπλοΐας στις 
εγκαταστάσεις του στο Αργοστόλι για σκάφη Optimist και Laser 4.7. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το 
Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021  και Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021. 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Παγουλάτου Γεωργία Τηλ. 6948601292 
 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Οργανωτικής Επιτροπής είναι: Ναυταθλητικός Όμιλος 
Κεφαλονιάς  και Ιθάκης 
Τηλ. 2671026275 Web site: www.noki.gr E-mail: noki@ionion.com  
 
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
3.1 Η διοργάνωση θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους «Κανόνες 
Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2021-2024». Επιπλέον εφαρμόζονται και τα παρακάτω:  
3.1.1 Οι κανονισμοί της κάθε κλάσης.  
3.1.2 Οι Διατάξεις της Εθνικής Αρχής.  
3.1.3 To Παράρτημα P των RRS, Ειδικές Διαδικασίες για τον κανόνα 42.  
3.2 Οι διατάξεις του αγωνιστικού προγράμματος 2021 της Ε.Ι.Ο. 
3.3 Όταν ο απαντητικός επισείων AP επιδεικνύεται στην στεριά, αυτό σημαίνει: «Η 
ιστιοδρομία αναβάλλεται. Το προειδοποιητικό σήμα δεν θα δοθεί νωρίτερα από τριάντα (30) 
λεπτά μετά την υποστολή του AP». Αυτό αλλάζει τα Σήματα Αγώνων.  
3.4 Σε όλους τους κανόνες που διέπουν τις διοργανώσεις:  
3.4.1 Οι εκφράσεις ‘αθλητής’ και ‘συμμετέχων’ σημαίνουν ένα άτομο που συμμετέχει ή 
σκοπεύει να συμμετάσχει στην διοργάνωση.  
3.4.2 [SP] σημαίνει ότι για τον κανόνα που επισημαίνεται μπορεί να εφαρμοστεί, μια σταθερή 
ποινή (standard penalty) από την επιτροπή αγώνων ή την τεχνική επιτροπή χωρίς ακρόαση ή 
μια διακριτική ποινή (discretionary penalty) από την επιτροπή ενστάσεων. Αυτό αλλάζει τους 
RRS 63.1 και A5.  
3.4.3 [NP] σημαίνει ότι για τον κανόνα που επισημαίνεται, δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση 
από σκάφος. Αυτό αλλάζει τον 60.1(a). 
 

4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί 

από την οργανώτρια αρχή. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και αθλήτριες που είναι κάτοχοι έγκυρου δελτίου της 

Ε.Ι.Ο. σε ισχύ. Στην κλάση Laser 4,7 δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που 

έχουν γεννηθεί το 2004 και μετά.  

Στην κλάση των Optimist δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που έχουν 

γεννηθεί το 2007 και μετά.  



Συμμετοχές στις διοργανώσεις μπορούν να υποβληθούν μόνον από Ομίλους μέλη της Ε.Ι.Ο. 

Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως τρις ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα με 

email στη γραμματεία των διοργανωτή ομίλου (έως και την Πέμπτη 23/11/2021). 

Δεν θα γίνουν εγγραφές (registration) στα γραφεία του διοργανωτή ομίλου.  

Όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά.  

Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ο Α.Μ. Ε.Ι.Ο. του 

αθλητή/τριας ώστε να ελέγχεται η εγκυρότητα του δελτίου. Επισημαίνεται ότι όλοι, οι αθλητές-

αθλήτριες και προπονητές θα αποστείλουν ηλεκτρονικά τις ιατρικές βεβαιώσεις για covid-19 

(δηλ, ότι είναι κλινικά υγιείς, οι οποίες θα φέρουν υπογραφή ιατρού και σφραγίδα) προς τον 

Υγειονομικό Υπεύθυνο του ομίλου στο email του διοργανωτή ομίλου.  

Επίσης θα πρέπει να αποσταλούν, η δήλωση γονέα/κηδεμόνα, σε περίπτωση που ο αθλητής 

είναι ανήλικος, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σκαφών και φουσκωτού, και η άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος του προπονητού. 

 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Παρασκευή 24/9/21 Αφίξεις  

Σάββατο  25/9/21 Ιστιοδρομίες ώρες θα 

ανακοινωθούν 

Κυριακή  26/9/21 Ιστιοδρομίες ώρες θα 

ανακοινωθούν 

Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15:00. Αλλά θα το δούμε και 

βάση καραβιών.  

Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την ημέρα.  

Προγραμματίζονται 8 ιστιοδρομίες. 

 

 

7. ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  

Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές πρέπει να 

είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι 

ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. Δικαίωμα δήλωσης σε 

αγώνες πρόκρισης,περιφερειακά,πανελλήνια και ομαδικά πρωταθλήματα, καθώς και 



διασυλλογικούς αγώνες, που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα της ΕΙΟ θα έχουν οι 

προπονητές/προπονήτριες,που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α και δε 

ν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή χρήση απαγορευμένων ουσιών. Επίσης 

πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου. Ο κάθε όμιλος θα πρέπει ανά 10 αθλητές να 

διαθέτει και ένα σωστικό σκάφος.  

8. ΕΥΘΥΝΗ  

8.1.Όλοι οι αθλητές αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-WS.  

8.2. Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε 

συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του 

αγώνα.  

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την 

προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους.  

10. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  

Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Κ.Ι. 

11. ΕΠΑΘΛΑ 

 Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους αθλητές και 3 πρώτες αθλήτριες κάθε 

κατηγορίας. Θα εκδοθεί ανακοίνωση από τον διοργανωτή όμιλο. 

 

 

 

 

 

 

 

 


