9ο Κύ πελλο «Το Χαμό γελο του Παιδιού »
Optimist & Techno T293
23 – 24 Νοέμβριου 2019

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
1.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
O Ναυτικό ς Αθλητικό ς Ό μιλος Βά ρης – Βά ρκιζας υπό την αιγίδα της Ελληνική ς Ιστιοπλοϊκή ς
Ομοσπονδίας διοργανώ νει το «9ο Κύ πελλο “Το Χαμό γελο του Παιδιού ”» στις κατηγορίες
σκαφώ ν OPTIMIST και TECHNO T293- Αγό ρια –Κορίτσια.

2. ΚΑΝΟΝΕΣ
Οι αγώ νες θα διεξαχθού ν βά σει:
o Των κανό νων Αγώ νων Ιστιοπλοΐας της ISAF 2017 – 2020 (RRS)
o Των κανονισμώ ν της κλά σης OPTIMIST και TECHNO T293 .
o Της παρού σας προκή ρυξης
o Των οδηγιώ ν πλου
o Των σχετικώ ν εγκυκλίων της ΕΙΟ
Οι οδηγίες πλου μπορού ν να τροποποιή σουν κανό νες , ό που αυτό επιτρέπεται (κανό νας 86
RRS 2017 – 2020).
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
3.1 Σκά φη που φέρουν διαφή μιση πρέπει να έχουν την έγκριση της Ε.Ι.Ο., φωτοτυπία της
οποίας πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία του διοργανωτή ομίλου.
3.2 Τα σκά φη μπορεί να υποχρεωθού ν να φέρουν διαφή μιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί
από την οργανώ τρια αρχή .
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1 Δικαίωμα συμμετοχή ς έχουν ό λοι οι αθλητές γεννηθέντες από το 2003 και μετά , κά τοχοι
ηλεκτρονικού δελτίου E.I.O. και κά ρτα υγείας αθλητή με ετή σια ιατρική γνωμά τευση. Τα
δελτία πρέπει να κατατεθού ν στη γραμματεία του ομίλου την ημέρα της οριστική ς
δηλώ σεως συμμετοχή ς .
4.2 Τα σκά φη πρέπει να δηλωθού ν στη γραμματεία των αγώ νων μέχρι και τις 22/11/2019
συμπληρώ νοντας οπωσδή ποτε στη δή λωση συμμετοχή ς τον αριθμό ιστίου και αριθμό
μητρώ ου των αθλητώ ν.

4.3 Παρακαλού νται οι συμμετέχοντες ό μιλοι να στείλουν τη σημαία τους για να αναρτηθεί σε
ιστό στο χώ ρο του ομίλου, η οποία θα τους επιστραφεί μετά το τέλος των αγώ νων.
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5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Το παρά βολο συμμετοχή ς ορίζεται στο ποσό των 10€ το οποίο θα παραλαμβά νεται από
εκπρό σωπο του οργανισμού «Το Χαμό γελου του Παιδιού ».
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6.1 Εγγραφές
Σά ββατο 23 Νοέμβριου ώ ρα 09:00 – 11:00
5.2 Αγώ νες
Σά ββατο 23 Νοέμβριου ώ ρα 12.00
Κυριακή 24 Νοέμβριου ώ ρα 11:00
6.2 Θα διεξαχθού ν 6 ιστιοδρομίες . Δεν θα διεξαχθού ν περισσό τερες από 3 ιστιοδρομίες την
ημέρα.
6.3 Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15:00.
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώ νων.
8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθού ν στη θαλά σσια περιοχή της Βά ρκιζας .
9. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Λεπτομέρειες θα περιλαμβά νονται στις οδηγίες πλου.
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
Θα ισχύ σει το Παρά ρτημα P των RRS. Η εναλλακτική ποινή για κά θε παρά βαση του RRS 42 θα
είναι αυτή η οποία περιγρά φεται στον RRS P 2.1. Αυτό διαφοροποιεί τον RRS P 2.
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θα εφαρμοστεί το σύ στημα χαμηλή ς βαθμολογίας , παρά ρτημα Α2 RRS 2017 – 2020.
12. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα σκά φη υποστή ριξης πρέπει να δηλωθού ν στη γραμματεία των αγώ νων. Οι χειριστές
πρέπει να είναι υπεύ θυνοι για τις μετακινή σεις τους , να φορού ν το βραχιό λι ασφαλείας (quick
- stop) που συνδέεται με το διακό πτη της μηχανή ς καθώ ς και να είναι κά τοχοι διπλώ ματος
ταχυπλό ου.
13. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ό λοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύ μφωνα με το θεμελιώ δη κανό να 4, RRS-ISAF. Ο
διοργανωτή ς Ό μιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύ τως ευθύ νη για οτιδή ποτε
συμβεί σε ά τομα ή πρά γματα τό σο στη στεριά ό σο και στη θά λασσα κατά την διά ρκεια του
αγώ να. Βλέπε τον κανό να 4 «Από φαση για συμμετοχή σε αγώ να». Η διοργανώ τρια αρχή δεν
αποδέχεται καμία ευθύ νη για ζημία υλικώ ν ή τραυματισμό ή θά νατο που δύ ναται να υποστεί
κανείς από γεγονό τα συναφή πριν, ή κατά την διά ρκεια, ή μετά από την διοργά νωση.
14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ό λα τα αγωνιζό μενα και συνοδευτικά σκά φη θα πρέπει να έχουν τουλά χιστον την
προβλεπό μενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κά λυψη ευθύ νης προς τρίτους .
15. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Τα σκά φη μπορού ν να φιλοξενηθού ν από
εγκαταστά σεις του Ομίλου.

την 20Νοέμβριου , ημέρα Τέταρτη, στις
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16. ΑΠΟΝΟΜΗ - ΕΠΑΘΛΑ
Η απονομή στους αθλητές θα γίνει μετά το πέρας των αγώ νων.
Έ παθλα θα απονεμηθού ν:
o Στους 3 πρώ τους παίδες , στις 3 πρώ τες κορασίδες στα Optimist.
o Στους 3 πρώ τους 11 χρό νους παίδες και 3 πρώ τες 11 χρονές κορασίδες
o Στον μικρό τερο αθλητή και στην μικρό τερη αθλή τρια στα Optimist.
o Επαμειβό μενο κύ πελλο στον Πολυνίκη Ό μιλο.
17. ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
Μετά το πέρας των αγώ νων θα ακολουθή σει BBQ πά ρτι.
18. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσό τερες πληροφορίες και διευκρινίσεις , επικοινωνή στε με τη γραμματεία των
αγώ νων:
Τηλ: 210 8974305, email: naovv.sail@gmail.com
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