
 

 

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΑ   

OPEN ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ  2021  

BIC  TECHNO 293 & BIC TECHNO 293 PLUS 

25 –  26 Σεπτεμβρίου 2021  

 
1. ΟΓΑΝΩΤΗΣ  ΟΜΙΛΟΣ 

1.1  Ο Ναυτικόσ Ακλθτικόσ Όμιλοσ Βάρθσ - Βάρκιηασ, υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ  
Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, προκθρφςςει : 

«OPEN  Διασυλλογικό  Αγώνα  Ιστιοσανίδας  2021 

BIC  TECHNO  293 & BIC TECHNO 293  PLUS » 

1.2  Οι αγϊνεσ διεξάγονται ςφμφωνα με το Αγωνιςτικό Τγειονομικό Πρωτόκολλο τθσ  Ε.Ι.Ο. , 
όπωσ εγκρίκθκε από τθν Επιςτθμονικι Τγειονομικι Επιτροπι τθσ Γ.Γ.Α. 

1.3  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ :  Λεμονισ  Αντϊνιοσ.  τηλ. Επικ. – 697.2446573 
  
2. ΚΑΝΟΝΕΣ 

2.1 Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων 
Ιςτιοπλοΐασ RRS  2021-2024, τουσ κανονιςμοφσ τθσ κλάςθσ BIC TECHNO 293 & BIC 
TECHNO 293 PLUS  και τισ διατάξεισ τθσ Εκνικισ Αρχισ. 

2.2 τον κανόνα 61.1 προςτίκεται: κάφοσ που προτίκεται να κάνει ζνςταςθ πρζπει να 
ενθμερϊςει τθν Επιτροπι Αγϊνων για το ςκάφοσ εναντίον του οποίου κα γίνει θ 
ζνςταςθ, αμζςωσ μετά τον τερματιςμό του. 

 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ που είναι κάτοχοι ζγκυρου 
δελτίου τθσ  Ε.Ι.Ο ςε ιςχφ. 

3.2 Σα ςκάφθ πρζπει να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτθ γραμματεία των αγϊνων μέχρι την 
Παραςκευι 24 επτεμβρίου 2021 & ϊρα 20:00  και να προςκομίςουν αςφαλιςτιρια 
ςκαφϊν ςε ιςχφ. 

3.3 Ακλθτζσ και ακλιτριεσ θλικίασ κάτω των 18, κα πρζπει να υποβάλλουν, μαηί με τθν 
διλωςθ ςυμμετοχισ, ζγγραφθ ςυναίνεςθ ςυμμετοχισ του γονζα ι του νόμιμου 
κθδεμόνα τουσ. 

 
4. ΡΑΑΒΟΛΑ 

Σο παράβολο ςυμμετοχισ ορίηεται ςτο ποςό των 15,00 €.  
 
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 

Οι  Οδθγίεσ  Πλου κα διατίκενται από τθ γραμματεία κατά τθ διάρκεια των εγγραφϊν. 
  



 

 
6. ΡΕΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΟΜΙΩΝ 

Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτθν ευρφτερθ περιοχι του κόλπου τθσ Βάρκιηασ. 
 
7. Μέτρα  Ρροφφλαξησ κατά του  COVID 19 

7.1 [SP][NP] Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ενθμερωκοφν και να τθροφν το 
Επικαιροποιθμζνο Αγωνιςτικό Τγειονομικό Πρωτόκολλο τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ 
Ομοςπονδίασ για τθν προφφλαξθ και τον περιοριςμό τθσ μετάδοςθσ του COVID-19, 
κακϊσ και τισ κρατικζσ οδθγίεσ και κανονιςμοφσ, που αφοροφν ςτθν πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ κρουςμάτων COVID-19,όπωσ αυτζσ ιςχφουν και ζχουν εγκρικεί από τθν 
Επιςτθμονικι Τγειονομικι Επιτροπι τθσ ΓΓΑ για τθν περίοδο διεξαγωγισ τθσ 
διοργάνωςθσ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και οδθγίεσ 
μπορείτε να βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/  

7.2 [NP] Οι αγωνιηόμενοι και τα πρόςωπα υποςτιριξθσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με κάκε 
εφλογθ απαίτθςθ ενόσ ςτελζχουσ τθσ διοργάνωςθσ. Άρνθςθ ςυμμόρφωςθσ μπορεί να 
κεωρθκεί ωσ αντιακλθτικι ςυμπεριφορά.  

7.3 Λογικζσ ενζργειεσ ςτελεχϊν τθσ διοργάνωςθσ για εφαρμογι οδθγιϊν, πρωτοκόλλων και 
νομοκεςίασ ςχετικϊν με τον COVID-19, ακόμθ και αν αργότερα αποδειχκοφν μθ 
απαραίτθτεσ, δεν είναι εςφαλμζνθ ενζργεια ι παράλειψθ.  

7.4 φμφωνα με το επικαιροποιθμζνο αγωνιςτικό υγειονομικό πρωτόκολλο τθσ Ε.Ι.Ο. το 
οποίο εγκρίκθκε από τθ Γ.Γ.Α., απαιτείται από όλουσ τουσ ακλθτζσ /ακλιτριεσ κακϊσ και 
από προπονθτζσ/ςυνοδοφσ θ αποςτολι ςτθν γραμματεία τθσ διοργάνωςθσ, Αρνθτικοφ 
Αποτελζςματοσ μοριακοφ (RT-PCR) 24-48 ϊρεσ πριν τον αγϊνα θ Αρνθτικοφ 
Αποτελζςματοσ Rapid antigen test τθν θμζρα του αγϊνα ι αν αυτό δεν είναι δυνατόν το 
τελευταίο 24ωρο πριν τον αγϊνα.  Εωσ 15 ετϊν Self Test του τελευταίου 24ωρου , από 
15 ετων και επάνω Rapid Test ι Μοριακό Test Covid. 

 
8. ΡΟΓΑΜΜΑ 

8.1 Εγγραφζσ   άββατο 25/9  08:30-12:00 
           Αγϊνεσ     άββατο  25/9 13:00 Ιςτιοδρομίεσ 
                            Κυριακι  26/9  12:00 Ιςτιοδρομίεσ 
                            Κυριακι  26/9  18:00 Απονομι  Επάκλων   
8.2 Θα διεξαχκοφν 6 ιςτιοδρομίεσ.  Δε κα διεξαχκοφν περιςςότερεσ από 4 ιςτιοδρομίεσ τθν 

θμζρα. Σθν τελευταία θμζρα δε κα δοκεί προειδοποιθτικό ςιμα μετά τισ  17:00. 
 

9. ΟΙ ΔΙΑΔΟΜΕΣ 

Σο ςκαρίφθμα τθσ διαδρομισ των αγϊνων κα δοκεί μαηί με τIσ οδθγίεσ πλου.  
 

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΙΝΩΝ 

10.1 Για τθ κλάςθ BIC TECHNO 293 & BIC TECHNO 293 PLUS ο κανόνασ 44.1 τροποποιείται ζτςι 
ϊςτε θ ποινι δφο ςτροφϊν αντικακίςταται από ποινι μίασ ςτροφισ.  

 

11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

11.1 Πρζπει να ολοκλθρωκοφν 2 ιςτιοδρομίεσ ϊςτε ο αγϊνασ να είναι ζγκυροσ. 
11.2 (α) Εάν ολοκλθρωκοφν λιγότερεσ από 4 ιςτιοδρομίεσ, θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα  

        είναι το ςφνολο των βακμϊν ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ. 
(β) Εάν ολοκλθρωκοφν πάνω από 4 ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ  Θα  είναι  

το  ςφνολο  των  βακμϊν  του  ςε  όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ εξαιρουμζνθσ τθσ χειρότερθσ. 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/


 

 
12. ΣΚΑΦΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 

Σα ςκάφθ υποςτιριξθσ πρζπει να δθλωκοφν ςτθ γραμματεία των αγϊνων. Οι χειριςτζσ 
πρζπει να είναι υπεφκυνοι για τισ μετακινιςεισ τουσ, να φοροφν το βραχιόλι αςφαλείασ 
(quick - stop) που ςυνδζεται με το διακόπτθ τθσ μθχανισ κακϊσ και να είναι κάτοχοι  
διπλϊματοσ ταχυπλόου. Θα πρζπει τα ςωςτικά ςκάφθ να είναι αςφαλιςμζνα και οι 
χειριςτζσ-προπονθτζσ να ζχουν ταυτότθτα προπονθτι. 

 
13. ΕΡΑΘΛΑ 

13.1 Ζπακλα κα δοκοφν ςτουσ  3  πρϊτουσ τθσ κάκε κατθγορίασ. 
13.2 Οι κατθγορίεσ είναι : 

 Για τθν Κλάςθ  BIC TECHNO 293  κα υπάρχουν οι εξισ κατθγορίεσ : 

  ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΣΙΑ  (U13 - Ημερομθνία γεννιςεωσ  2009 και πάνω) 

 ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΙΔΩΝ  (U15 - Ημερομθνία γεννιςεωσ  2007 και πάνω) 

 ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ   (U17 - Ημερομθνία γεννιςεωσ  2005 και πάνω) 

 Για τθν Κατθγορία  BIC TECHNO 293 PLUS 

 ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ  ΓΤΝΑΙΚΩΝ (U19 - Ημερομθνία γεννιςεωσ  2003 και πάνω) 

 OPEN  ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ  

 Για τθν Κατθγορία   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Windsurfing  (ΑΓΟΡΙΑ/ΚΟΡΙΣΙΑ) 

 OPEN  3.5  (Πανί  μζχρι  3.5 τ.μ.) 

 OPEN  4.5  (Πανί  μζχρι  4.5 τ.μ.) 

Ραρατθρηςη για να υπάρξει μια κατθγορία κα πρζπει να δθλωκοφν τουλάχιςτον  4 
ςυμμετοχζσ. 

13.3 Η επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να μθν βραβεφςει κατθγορία που δεν ζχει επάρκεια 
ςυμμετοχϊν. 

13.4 Η επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να δϊςει ξεχωριςτζσ εκκινιςεισ ςτισ κατθγορίεσ. 
13.5 Η επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να δϊςει αναγνωριςτικζσ κορδζλεσ ςε κατθγορίεσ 

ακλθτϊν – τριϊν.  Οι κορδζλεσ κα πρζπει να τοποκετθκοφν ςτθν κορυφι του πανιοφ 
(μπανζλα Νο1). Οι ακλθτζσ οφείλουν να ζχουν αναγνωριςτικά νοφμερα ςτα πανιά 
τουσ όπωσ ορίηουν οι κανονιςμοί των κλάςεων. 

 
14. ΑΡΟΚΗΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ  αγωνίηονται ςφμφωνα με το κεμελιϊδθ κανόνα 4, W/S. Ο 
διοργανωτισ Όμιλοσ και οι Επιτροπζσ δε φζρουν καμία απολφτωσ ευκφνθ για οτιδιποτε 
ςυμβεί ςε άτομα ι πράγματα τόςο ςτθ ςτεριά όςο και ςτθ κάλαςςα κατά τθν διάρκεια 
του αγϊνα. Βλζπε τον κανόνα 4 «Απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε αγϊνα». Η διοργανϊτρια 
αρχι δεν αποδζχεται καμία ευκφνθ για ηθμία υλικϊν ι τραυματιςμό ι κάνατο που 
δφναται να υποςτεί κανείσ από γεγονότα ςυναφι πριν, ι κατά τθν διάρκεια, ι μετά από 
τθν διοργάνωςθ. 

  



 

 
15. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Όλα τα ςυνοδευτικά ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν τθν προβλεπόμενθ από τθ νομοκεςία 
κάλυψθ (540.000 €). 
Για όλα τα αγωνιηόμενα ςκάφθ ορίηεται, το φψοσ τθσ κάλυψθσ ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ τθσ  W/S από τθ διοργανϊτρια αρχι. 

 
16. ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

16.1   Οι ακλθτζσ μποροφν να αποκθκεφςουν τουσ εξοπλιςμοφσ τουσ ςε χϊρουσ του ομίλου, 
που κα τουσ υποδείξουν οι υπεφκυνοι. 

16.2   Η ςτάκμευςθ  οχθμάτων τρζιλερ – αυτοκινιτων επιτρζπεται ςτο παρκινγκ του ομίλου, 
με ευκφνθ των ιδιοκτθτϊν τουσ. 

16.3  Σα φουςκωτά των προπονθτϊν κακϊσ και το πλφςιμο του κάκε ςκάφουσ ξεχωριςτά, κα 
απολυμαίνονται με ευκφνθ των ιδιοκτθτϊν τουσ. 

 
17. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ 

17.1 Η διεφκυνςθ τθσ Γραμματείασ και τθσ Επιτροπισ Αγϊνοσ είναι θ ακόλουκθ: 

 Ναυτικόσ Αιλητικόσ Πμιλοσ Βάρησ – Βάρκιζασ  (Ν.Α.Ο.Β.Β.)  

  Τηλ   :  210.8974305 

  Email : naovv.sail@gmail.com  

  Website : www.naovv.gr  

17.2 Η Γραμματεία λειτουργεί κακθμερινά 10:00 - 19:30.  

http://www.naovv.gr/

