ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ
OPTIMIST & LASER 4,7
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ
21 – 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ
ΧΙΟΣ – ΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
1.

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου διοργανώνει το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου και Κρήτης
2015 για σκάφη τύπου optimist και laser 4,7, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας.

Οι αγώνες πραγματοποιούνται με την συνεργασία και την υποστήριξη της

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Χίου, του Επιμελητηρίου Χίου, του Διαδημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Χίου, του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας &

Αλληλεγγύης Πολιτισμού –

Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου, του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου, της
ΠΕ.ΚΕ.Β και του Ν.Ο.Καρδαμύλων.
2.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του διοργανωτή Ομίλου στην Διεύθυνση: Κλεάρχου
Νενητούση 1, Τηλέφωνο: 2271023448, Φαξ: 2271042470, e-mail: contact@noxiou.gr,

3.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου – Τσεσμέ, ανοιχτά των
εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου Χίου.

4.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

4.1

OPTIMIST & LASER 4,7.

5.

ΚΑΝΟΝΕΣ

5.1

Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων
Ιστιοπλοΐας RRS 2013 – 2016, τους κανονισμούς των κλάσεων, καθώς και από τις διατάξεις του
αγωνιστικού προγράμματος της Ε.Ι.Ο.

5.2

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

5.3

Για την κατηγορία Optimist

Στον κανόνα 61.1(a)(2) «Εάν το μήκος του κύτους του ενάγοντος

σκάφους είναι λιγότερο από 6 μέτρα δεν είναι υποχρεωμένο να επιδείξει την κόκκινη σημαία»
διαγράφεται.
5.4

Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 86 RRS
2013 – 2016).

6.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

6.1

Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF.

6.2

Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της ΕΙΟ. Φωτοαντίγραφο της
έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία των αγώνων.

6.3

Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την
οργανώτρια αρχή.

7.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ

7.1

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές – αθλήτριες κάτοχοι αθλητικού δελτίου της ΕΙΟ με ετήσια
ιατρική γνωμάτευση. Στην κατηγορία optimist δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές & οι αθλήτριες
που έχουν γεννηθεί από το 2000 και μετά. Στην κατηγορία Laser 4,7 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι
αθλητές & οι αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 1998 και μετά.

7.2

Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία των αγώνων μέχρι την Παρασκευή 7
Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00, συμπληρώνοντας στη δήλωση συμμετοχής τον αριθμό ιστίου, την
ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό μητρώου των αθλητών & αθλητριών, με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή Fax στην γραμματεία του Ναυτικού Ομίλου Χίου.

7.3

Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μετά από την εξέταση σχετικού αιτήματος
από την Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, χωρίς γι’ αυτούς να ισχύει ο όρος 18.2 της παρούσας
προκήρυξης.

7.4

Μέχρι το Σάββατο 21/3/2015 και ώρα 13:00 οι υπεύθυνοι των ομάδων θα πρέπει να προσκομίσουν
στην γραμματεία των αγώνων τα αθλητικά δελτία των αθλητών/τριών, καθώς και τα ασφαλιστήρια
των σκαφών, των φουσκωτών και τα διπλώματα των χειριστών τους.

7.5

Το δικαίωμα συμμετοχής (entry fee) ανέρχεται στα 20 €.

8.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8.1
Παρασκευή 7/3/15

14:00

Λήξη δηλώσεων
Αφίξεις

Σάββατο 21/3/15

13:00

Λήξη προσκόμισης εγγράφων

19:00

Τελετή έναρξης

Κυριακή 22/3/15

11:00

Έναρξη ιστιοδρομιών

Δευτέρα 23/3/15

11:00

Ιστιοδρομίες

11:00

Ιστιοδρομίες

20:30

Τελετή λήξης. Απονομές επάθλων.

Τρίτη 24/3/15
8.2

Θα διεξαχθούν 9 ιστιοδρομίες. Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες την ημέρα. Μετά
την συμπλήρωση 4 ιστιοδρομιών θα εξαιρείται η χειρότερη ιστιοδρομία.

8.3

Η Επιτροπή αγώνων μπορεί να πραγματοποιήσει 4η ιστιοδρομία την ημέρα εάν έχει μείνει πίσω το
πρόγραμμα.

8.4

Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00.

9.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

9.1

Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.

9.2

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.

10.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται μετά την δήλωση συμμετοχής από τη γραμματεία των αγώνων.

11.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ
Λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα περιλαμβάνονται στις Οδηγίες Πλου.

12.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS 2013 - 2016. Η εναλλακτική ποινή για κάθε παράβαση του
RRS 42 θα είναι αυτή η οποία περιγράφεται στον RRS P 2.1. Αυτό διαφοροποιεί τον RRS P 2

13.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

13.1 Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα A2 RRS 2013-2016.
13.2 Η βαθμολόγηση των αθλητών/τριών θα είναι ανάλογη με τη θέση που θα φέρνει ο αθλητής σε κάθε
ιστιοδρομία (π.χ. πρώτη θέση 1 βαθμός, δεύτερη θέση 2 βαθμοί, κ.ο.κ.).
13.3 Πρέπει να ολοκληρωθούν 3 ιστιοδρομίες ώστε η ο αγώνας να είναι έγκυρος.
13.4 Εάν μετά το πέρας της γενικής βαθμολογίας υπάρξει ισοβαθμία ακόμα και θέσεων, αυτή θα λύεται
υπέρ του αθλητή/τριας που έφερε την καλύτερη θέση στην πρώτη χρονολογικά ιστιοδρομίας στην
οποία συμμετείχαν και οι δύο. Αυτό τροποποιεί τον RRS A8.
13.5 Εάν ολοκληρωθούν έως 3 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών
σε όλες τις ιστιοδρομίες.
14.

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.

15.

ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν έπαθλα στις 3 πρώτες θέσεις για κάθε κατηγορία.

16.

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.
17.

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.

18.

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ - ΠΑΡΟΧΕΣ

18.1 Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Χίου.

18.2

Οι εκτός Χίου συμμετέχοντες αθλητές & αθλήτριες δικαιούνται δωρεάν διαμονή & διατροφή για τρεις
ημέρες (Άφιξη 21/3/15 – χωρίς πρωινό & ελαφρύ γεύμα και Αναχώρηση 24/3/15 – χωρίς δείπνο).

18.3

Ο κάθε Όμιλος δικαιούται δωρεάν διανυκτέρευση και διατροφή για τρεις ημέρες (Άφιξη 21/3/15 –
χωρίς πρωινό & ελαφρύ γεύμα και Αναχώρηση 24/3/15 – χωρίς δείπνο), για:

19.

‐

Έναν προπονητή ανά 10 αθλητές/τριες και ανά τύπο σκάφους.

‐

Έναν αρχηγό αποστολής/συνοδό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τον κ. Γιάννη Αναδιώτη στο
τηλέφωνο 6948183618.

