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ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΚΟ ΑΓΩΝΑ “ΒΑΡΚΙΖΑ LONG DISTANCE 2017” 

 7 – 8  Οκσωβπίοτ  2017 

Κασηγοπίερ: 

Μεγάλορ ςσίβορ : FREERIDE ADVANCED –SLALOM – FORMULA – RACEBOARD – ΓΤΝΑΙΚΕ 

    ΝΕΟΙ  U17 open 

Μικπόρ ςσίβορ  : FREERIDE  - FREERIDE U15  

   

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

O Νατσικόρ Αθλησικόρ Όμιλορ Βάπηρ – Βάπκιζαρ διοπγανώνει σον 

πποπονησικό αγώνα ιςσιοςανίδαρ Βάπκιζα Long Distance ςσιρ κασηγοπίερ 

ςκαυών FREERIDE –SLALOM – FORMULA – RACEBOARD – ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ. 

 
2. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Η γπαμμασεία αγώνων οπίζεσαι ςσα γπαυεία σοτ διοπγανωσή ομίλοτ, σηλ: 
210-8974305 (από 13:30 έωρ 17:30) και e-mail: naovv.sail@gmail.com. 
Ανακοινώςειρ θα δημοςιεύονσαι ςσο site σοτ ομίλοτ www.naovv.gr.  

 
3. ΠΕΡΙΟΦΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιςσιοδπομίερ θα διεξαφθούν ςση θαλάςςια πεπιοφή σοτ κόλποτ σηρ 
Βάπκιζαρ, ανοιφσά σοτ Ν.Α.Ο.Β.Β. 

 
4. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

Θα τπάπφοτν 2 ςσίβοι με κοινή εκκίνηςη και σεπμασιςμό ςση ςσεπιά. Ο 
"μικπόρ" ςσίβορ θα έφει ςημείο ςσπουήρ κονσά ςσον Πονσικό και ο "μεγάλορ" 
κονσά ςσο Λαγονήςι. ε πεπίπσωςη ποτ έφοτμε κασάλληλο άνεμο και σιρ δτο 
ημέπερ σοτ αγώνα, ςκοπεύοτμε σην ππώση μέπα να κάνοτμε σην κλαςική 
εκκίνηςη από ση ςσεπιά με ση «γοτπούνα», ενώ ση δεύσεπη μέπα ςε ςσιλ 
Rabbit start με υοτςκωσό ςκάυορ.  

 Οι κασηγοπίερ είναι: 
 Μεγάλορ ςσίβορ (Λαγονήςι) 

1. Formula: Κάνει δύο γύποτρ (laps) ςσον μεγάλο ςσίβο και αυοπά όςοτρ 
αγωνίζονσαι με εξοπλιςμό Formula, ανεξαπσήσωρ υύλλοτ και ηλικίαρ. 

2. Slalom: Κάνει δύο γύποτρ (laps) ςσον μεγάλο ςσίβο και αυοπά όςοτρ 
αγωνίζονσαι με εξοπλιςμό Slalom, ανεξαπσήσωρ υύλλοτ και ηλικίαρ.  

3. Raceboard: Κάνει δύο γύποτρ (laps) ςσον μεγάλο ςσίβο και αυοπά όςοτρ 
αγωνίζονσαι με ςανίδερ R:SX, Bic Techno, Techno Plus, longboards και 
γενικόσεπα ςανίδερ με κενσπική καπίνα, ανεξαπσήσωρ υύλλοτ και 
ηλικίαρ.  

4. Women open: Κάνει δύο γύποτρ (laps) ςσον μεγάλο ςσίβο και αυοπά 
όλερ σιρ γτναίκερ ανεξαπσήσωρ εξοπλιςμού και ηλικίαρ.  

5. Freeride Advanced: Κάνει ένα γύπο (lap) ςσον μεγάλο ςσίβο και αυοπά 
όςοτρ αγωνίζονσαι με εξοπλιςμό Freeride και είναι απκεσά έμπειποι 
και πποπονημένοι ώςσε να ολοκληπώςοτν ένα γύπο ςσον μεγάλο ςσίβο 
ανεξαπσήσωρ υύλλοτ και ηλικίαρ. 

6. Νέοι U17 open: Κάνει ένα γύπο (lap) ςσον μεγάλο ςσίβο και αυοπά 
νέοτρ κάσω σων 17 εσών ανεξαπσήσωρ εξοπλιςμού και υύλλοτ. 

mailto:naovv.sail@gmail.com
http://www.naovv.gr/
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 Μικπόρ ςσίβορ (Πονσικόρ) 

7. Freeride U15: Κάνει δύο γύποτρ (laps) ςσον μικπό ςσίβο και αυοπά 
παιδιά κάσω σων 15 εσών ανεξαπσήσωρ εξοπλιςμού και υύλλοτ. 

8. Freeride. Κάνει δύο γύποτρ (laps) ςσον μικπό ςσίβο και αυοπά όςοτρ 
είναι από 15 εσών και πάνω ανεξαπσήσωρ εξοπλιςμού και υύλλοτ.  

  
Η απίθμηςη σων κασηγοπιών θα παπαμείνει ςσαθεπή ώςσε να γίνονσαι πιο 
εύκολα οι διετκπινήςειρ. Πποςοφή ςσον διαφωπιςμό σων κασηγοπιών από 1 
- 6 και 7- 8.  

 Ενδεικσικά και μόνο για λόγοτρ ςύγκπιςηρ οι αποςσάςειρ σων διαδπομών  
είναι πεπίποτ :  

o Μεγάλορ ςσίβορ 2 γύποι: 17 νατσικά μίλια (≈32 φλμ.)  
o Μεγάλορ ςσίβορ 1 γύπορ: 9 νατσικά μίλια (≈16 φλμ.)  
o Μικπόρ ςσίβορ 2 γύποι: 5 νατσικά μίλια (≈9 φλμ.) 

  
Για να είναι έγκτπερ οι κασηγοπίερ απαισείσαι η ςτμμεσοφή πεπιςςόσεπων 
σων 5 ςκαυών ανά κασηγοπία. 
 
 

5. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

5.1 Οι αγώνερ θα διεξαφθούν βάςει: 
α) σων κανονιςμών αγώνων ιςσιοπλοΐαρ  σηρ ISAF 2017-2020 (RRS) 
β) σων κανονιςμών σων κλάςεων 
γ) σηρ παπούςαρ πποκήπτξηρ 
δ) σων οδηγιών πλοτ 
ε) σων ςφεσικών εγκτκλίων σηρ Ε.Ι.Ο. 

5.2 Οι οδηγίερ πλοτ, μποπούν να σποποποιήςοτν κανόνερ, όποτ ατσό 
επισπέπεσαι (κανόναρ 86 RRS 2017-2020). 

 
 

6. ΔΙΑΥΗΜΙΕΙ 

 6.1 Ο αγώναρ κασασάςςεσαι ςσην κασηγοπία C ωρ ππορ σον κανονιςμό 20 
σηρ ISAF. 

 6.2 κάυη ποτ υέποτν ασομική διαυήμιςη ππέπει να έφοτν έγκπιςη σηρ 
Ε.Ι.Ο. 

 6.3 Υωσοανσίγπαυο σηρ έγκπιςηρ ππέπει να κασασεθεί ςση Γπαμμασεία 
αγώνων. 

 
 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΔΗΛΩΕΙ – ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Δικαίωμα ςτμμεσοφήρ έφοτν όλοι οι αθλησέρ και οι αθλήσπιερ. Oι αθλησέρ 
ππέπει ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΩ να δηλώςοτν ση ςτμμεσοφή σοτρ μέφπι σιρ 6-10-17 και 
ώπα 17:00 μέςω σηρ ιςσοςελίδαρ σοτ ομίλοτ www.naovv.gr ςσην ηλεκσπονική 
υόπμα ποτ θα διασίθεσαι. Η ςτμμεσοφή σοτ αθλησή ςσον αγώνα θα 
επικτπώνεσαι ςση γπαμμασεία σοτ ομίλοτ με σην τπογπαυή σηρ δήλωςηρ 
ςτμμεσοφήρ από σον αθλησή.  
Σο κόςσορ ςτμμεσοφήρ καθοπίζεσαι ςσα 25€/αθλησή με εξαίπεςη αθλησέρ 
κάσω σων 15 εσών όποτ σο κόςσορ διαμοπυώνεσαι ςσα 15€/αθλησή. 
 

http://www.naovv.gr/
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8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
   

άββασο 7 
Οκσωβπίοτ  

09:30 – 10:45 Αυίξειρ – Επιβεβαίωςη ςτμ/φήρ 
11:00  τγκένσπωςη κτβεπνησών 
12:00  Ιςσιοδπομίερ 

Κτπιακή 8 
Οκσωβπίοτ  

11:00  τγκένσπωςη κτβεπνησών 
12:00  Ιςσιοδπομίερ 

 
Οι ιςσιοδπομίερ θα ππαγμασοποιηθούν ευόςον τπάπφει η απαισούμενη από 
σοτρ κανονιςμούρ σηρ κλάςηρ ένσαςη ανέμοτ. Σην σελετσαία ημέπα σων 
αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηςη μεσά σιρ 16:00. Ο αγώναρ είναι έγκτπορ αν 
ππαγμασοποιηθεί έςσω και 1 ιςσιοδπομία. 
 

9. ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ 

Οι οδηγίερ πλοτ θα διασίθενσαι ςση γπαμμασεία σων αγώνων από σο 
άββασο 7/10/2017. Επίςηρ θα τπάπφοτν αναπσημένερ ςσον ιςσόσοπο σοτ 
ομίλοτ www.naovv.gr. 

 
10.  ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Η διαδπομή σων αγώνων θα είναι ςύμυωνα με σιρ οδηγίερ πλοτ ποτ θα 
καθοπιςσεί οπιςσικά ςση ςτγκένσπωςη κτβεπνησών σο άββασο 7-10-2017 
και ώπα 11:00.  

 
11.  ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

  Θα ευαπμοςσεί σο παπάπσημα Ρ σων RRS 2017-2020. 
 

12.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Θα ευαπμόζεσαι σο ςύςσημα φαμηλήρ βαθμολογίαρ, παπάπσημα Α2 RRS 
2017-2020. 

 
13.  ΤΝΟΔΑ ΚΑΥΗ 

Σα ςτνοδά ςκάυη ππέπει να δηλωθούν ςση γπαμμασεία αγώνων και οι 
φειπιςσέρ ππέπει να είναι τπεύθτνοι για σιρ μεσακινήςειρ σοτρ. Τποφπεωσικά  
θα ππέπει να υοπούν σο βπαφιόλι αςυαλείαρ (quick - stop) ποτ ςτνδέεσαι με 
σο διακόπση σηρ μηφανήρ. Επίςηρ ππέπει να είναι κάσοφοι διπλώμασορ 
σαφτπλόοτ. Σέλορ, τποφπεωσικά ππέπει να τπάπφει αςυαλιςσήπιο ποτ να 
καλύπσει και θαλάςςια πύπανςη. 

 
14.  ΕΠΑΘΛΑ - ΔΩΡΑ 

Έπαθλα θα απονεμηθούν ςσοτρ σπειρ (3) ππώσοτρ νικησέρ  όλων σων 
κασηγοπιών ευόςον τπάπφει η ςτμμεσοφή πεπιςςόσεπων σων 5 ςκαυών ανά 
κασηγοπία. 
Επίςηρ, μεσά σο πέπαρ σων απονομών, θα ακολοτθήςει κλήπωςη πολλών 
δώπων από σοτρ φοπηγούρ σηρ διοπγάνωςηρ για όλοτρ σοτρ παπόνσερ 
αθλησέρ κασά ση διάπκεια σηρ κλήπωςηρ ανεξαπσήσωρ σηρ κασάσαξήρ σοτρ 
ςσον αγώνα. ε πεπίπσωςη αποτςίαρ, σο δώπο θα επανακληπώνεσαι. 

 
15.  ΕΤΘΤΝΗ 

 15.1  Όλοι οι αθλησέρ – αθλήσπιερ αγωνίζονσαι ςύμυωνα με σο θεμελιώδη 
κανόνα 4, RRS-ISAF.  

 15.2  Ο διοπγανωσήρ όμιλορ και οι επισποπέρ δεν υέποτν καμία απολύσωρ 
ετθύνη για οσιδήποσε ςτμβεί ςε άσομα ή ππάγμασα σόςο ςση ςσεπιά 
όςο και ςση θάλαςςα κασά σην διάπκεια σοτ αγώνα. 

 
 
 

http://www.naovv.gr/
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16.  ΑΥΑΛΕΙΑ 

Η αςυάλεια όλων σων ςκαυών είναι τποφπεωσική. Σα αςυαλιςσήπια όλων 
σων αγωνιςσικών και ςτνοδών ςκαυών, θα ππέπει να κασασεθούν ςση 
γπαμμασεία σοτ ομίλοτ ή να ςσαλούν μέςω email. 
 

 
 

17.  ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Σα ςτμμεσέφονσα ςκάυη θα υιλοξενηθούν ςσιρ εγκασαςσάςειρ σοτ Ν.Α.Ο.Β.Β. 
από σιρ 6-10-2017. 
 

 
 
 

Η Οπγανωσική Επισποπή 
 


