Open Πανελλήνιος Διασυλλογικός Αγώνας
9ο Κύπελλο «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Optimist
14 & 15 Μαΐου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
O Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης – Βάρκιζας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας διοργανώνει το «9ο Κύπελλο “Το Χαμόγελο του Παιδιού”» στην κατηγορία σκαφών
OPTIMIST.
2. ΚΑΝΟΝΕΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:
o Των κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας της WORLDSAILING 2021 – 2024 (RRS)
o Των κανονισμών της κλάσης OPTIMIST
o Της παρούσας προκήρυξης
o Των οδηγιών πλου
o Των σχετικών εγκυκλίων της ΕΙΟ
Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 86 RRS
2021– 2024).
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
3.1 Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν την έγκριση της Ε.Ι.Ο., φωτοτυπία της οποίας
πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία του διοργανωτή ομίλου.
3.2 Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από
την οργανώτρια αρχή.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές με έγκυρο δελτίο της Εθνικής Αρχής εν ισχύ, γεννηθέντες
από το 2007 και μετά.
4.2 Δικαίωμα δήλωσης θα έχουν τα πρόσωπα υποστήριξης που διαθέτουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α. και, σύμφωνα με τον νόμο 4809/2021, έγκυρη ταυτότητα
προπονητή ιστιοπλοΐας από το ΠΑΣΠΙ.
4.3. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερωθούν και να τηρούν το Επικαιροποιημένο Αγωνιστικό
Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας για την προφύλαξη και τον
περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19, καθώς και τις κρατικές οδηγίες και κανονισμούς, που
αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19, όπως αυτές ισχύουν και
έχουν εγκριθεί από την Επιστημονική Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ. Περισσότερες
πληροφορίες για τους ισχύοντες κανόνες και οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/.
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4.4. Οι αγωνιζόμενοι και τα πρόσωπα υποστήριξης πρέπει να συμμορφώνονται με κάθε εύλογη
απαίτηση ενός στελέχους της διοργάνωσης. Άρνηση συμμόρφωσης μπορεί να θεωρηθεί ως
αντιαθλητική συμπεριφορά.
4.5. Λογικές ενέργειες στελεχών της διοργάνωσης για εφαρμογή οδηγιών, πρωτοκόλλων και
νομοθεσίας σχετικών με τον COVID-19, ακόμη και αν αργότερα αποδειχθούν μη απαραίτητες,
δεν είναι εσφαλμένη ενέργεια ή παράλειψη.
4.6. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο αγωνιστικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Ε.Ι.Ο το οποίο
εγκρίθηκε από τη Γ.Γ.Α, απαιτείται από όλους τους αθλητές/αθλήτριες καθώς και από
προπονητές/συνοδούς η αποστολή στην γραμματεία της διοργάνωσης, Αρνητικού
Αποτελέσματος μοριακού (RT-PCR) 24-48 ώρες πριν τον αγώνα ή Αρνητικού Αποτελέσματος
Rapid antigen test την ημέρα του αγώνα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν το τελευταίο 24ωρο πριν
τον αγώνα. Από τα test εξαιρούνται όσοι έχουν πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού, σε ισχύ.
5 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1 Η δήλωση συμμετοχής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ο Αρ.Μητρώου ΕΙΟ
του αθλητή/αθλήτριας, µαζί µε τα απαραίτητα συνηµµένα έγγραφα (υπεύθυνη δήλωση γονέα ή
νόμιμου κηδεμόνα, ασφαλιστήρια σκαφών, ασφαλιστήριο φουσκωτού, ταυτότητα προπονητή,
άδεια χειριστή ταχυπλόου, αντίγραφο της έγκρισης ατομικής διαφήμισης, Πιστοποιητικό
Εμβολιασμού ή Νόσησης Covid-19),πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο email της γραμματείας
naovv.sail@gmail.com, μέχρι την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022.
5.2. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά τη λήξη
του χρονικού ορίου υποβολής.
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ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 10€ το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί σε έναν από
τους παρακάτω Τραπεζικούς Λογαριασμούς του οργανισμού «Το Χαμόγελου του Παιδιού» και να
μας αποσταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης.
Τράπεζες

Αριθμός Λογαριασμού

IBAN - SWIFT BIC

ALPHA BANK

144-00-2001-000011

GR4601401440144002001000011
(BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

116/296076-12

GR8101101160000011629607612
(BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5233-003309-251

GR3301722330005233003309251
(BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS

0026-0201-91-0100432797

GR5802602010000910100432797
(BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ

46 464 401

GR8001600690000000046464401
(BIC) ATTIGRAA

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7.1 Εγγραφές: Σάββατο 14 Μαΐου
ώρα 09:00 – 11:00
7.2 Αγώνες:
Σάββατο 14 Μαΐου
ώρα 12.00
Κυριακή 15 Μαΐου
ώρα 11:00
7.3 Θα διεξαχθούν 6 ιστιοδρομίες. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την ημέρα.
7.4 Την Κυριακή 15 Μαΐου δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα σταλούν ηλεκτρονικά στους προπονητές των ομίλων.
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή της Βάρκιζας.

10 ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου.
11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS. 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.
12 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θα εφαρμοστεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2021 – 2024.
13 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.
14 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-I WORLDSAILING. 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.
15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη
από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους.
16 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Τα σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν από Τετάρτη 11 Μαΐου, 14:00-17:00 στις εγκαταστάσεις του
Ομίλου (παρακαλούμε ενημερώστε μας πριν στο 2108974305).
17 ΑΠΟΝΟΜΗ - ΕΠΑΘΛΑ
Η απονομή στους αθλητές θα γίνει μετά το πέρας των αγώνων.
Έπαθλα θα απονεμηθούν:
o Στους 3 πρώτους και στις 3 πρώτες under 16.
o Στους 3 πρώτους και 3 πρώτες under 13.
o Στον μικρότερο αθλητή ή στην μικρότερη αθλήτρια.
o Επαμειβόμενο κύπελλο στον Πολυνίκη Όμιλο.
18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία των αγώνων Τρίτη
– Παρασκευή 14:00 με 17:00.
Τηλ: 2108974305, email: naovv.sail@gmail.com
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