
 
   
 
  

 
 
 
 
 

ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ  

καφών κατηγορίας  OPTIMIST 

16 – 17 Γεκεμβρίοσ 2017 

 

ΟΟ ΓΓ ΗΗ ΓΓ ΙΙ ΔΔ    ΠΠ ΛΛ ΟΟ ΤΤ   

 

1. ΚΑΝΟΝΔ 

Οη ηζηηνδξνκίεο ηνπ αγώλα ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ θαλνληζκνύο όπσο απηνί ηζρύνπλ ηηο εκεξνκελίεο  

δηεμαγσγήο  ηνπ αγώλα : 

o Οη ∆ηεζλείο Καλνληζµνί Ηζηηνδξνµηώλ ηεο ISAF 2017-2020 (RRS).  

o Οη ∆ηαηάμεηο ηεο Δζληθήο Αξρήο (ΔΗΟ)  

o Οη θαλν́λεο ηεο θιάζεο  Optimist.. 
o Ζ παξνύζα Πξνθήξπμε Αγώλσλ, νη Οδεγίεο Πινπ θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.  

o ε πεξίπησζε αληίθαζεο ππεξηζρύνπλ νη Οδεγίεο Πινπ.  

o θάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη έλζηαζε πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ γηα ην ζθάθνο ελαληίνλ 

ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε έλζηαζε, ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ. 
   

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ 

Οη αλαθνηλώζεηο ζηνπο αγσληδόκελνπο ζα δεκνζηεύνληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηα 
γξαθεία ηνπ Ν.Α.Ο.Β.Β. 
 

3. ΑΛΛΑΓΔ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ 

3.1 Κάζε αιιαγή ζηηο νδεγίεο πινπ ζα αλαθνηλώλεηαη πξηλ από ηηο 10:00 ηεο εκέξαο ζηελ νπνία ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή. 
3.2 Αιιαγέο ζην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα αλαθνηλώλνληαη κέρξη ηηο 17:00 ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο. 

 
4. ΗΜΑΣΑ ΣΗ ΣΔΡΙΑ 

4.1 ήκαηα ζηε ζηεξηά ζα επηδεηθλύνληαη ζηνλ ηζηό πνπ ζα βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΝΑΟΒΒ. 
4.2 Όηαλ επηδεηθλύεηαη ν Απαληεηηθόο Δπηζείσλ ζηε ζηεξηά ζεκαίλεη «Ζ ηζηηνδξνκία αλαβάιεηαη. Σν πξνεηδνπνηεηηθό 

ζήκα δε ζα δνζεί λσξίηεξα από 30 ιεπηά ιεπηά κεηά ηελ ππνζηνιή ηνπ». Απηό αιιάδεη ηα νπηηθά ζήκαηα αγώλσλ. 
 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

5.1 Δγγξαθέο 

άββαην  16 Γεθεκβξίνπ   Ώρα 10:00 – 12:00 

5.2 Αγώλεο  

άββαην  16 Γεθεκβξίνπ   Ώξα 12:00 

Κπξηαθή  17 Γεθεκβξίνπ   Ώξα 11:00 

5.2 Θα δηεμαρζνύλ κέρξη 6 ηζηηνδξνκίεο. Γελ ζα γίλνληαη πεξηζζόηεξεο από 3 ηζηηνδξνκίεο ηελ εκέξα. 
5.3 Σελ Κπξηαθή 17 Γεθεκβξίνπ  δελ ζα δνζεί εθθίλεζε κεηά ηηο 15:00 
5.4 Ο αγώλαο ζα είλαη έγθπξνο εθόζνλ νινθιεξσζνύλ 3 ηζηηνδξνκίεο. 

5.5 Δάλ νινθιεξσζνύλ 4 ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία ελόο ζθάθνπο ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ζε όιεο 

 ηηο ηζηηνδξνκίεο. 

5.6 Δάλ νινθιεξσζνύλ 5 ή πεξηζζόηεξεο ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία ηνπ ζθάθνπο ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ  

βαζκώλ ηνπ ζε όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο εμαηξνπκέλεο ηεο ρεηξόηεξεο. 

 
6. ΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

Λεπθή ζεκαία κε ην ζήκα θιάζεο 
 

7. ΠΔΡΙΟΥΗ ΙΣΙΟΓΡΟΜΙΩΝ 

Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηνλ Κόιπν ηεο Βάξθηδαο. 



 
8. ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

Βιέπε πξνζάξηεκα 1. 
 

9. ΗΜΔΙΑ ΣΡΟΦΗ 

Σα ζεκεία ζα είλαη θνπζθσηέο ζεκαδνύξεο ρξώκαηνο θίηξηλνπ.  
 
 

10. ΔΚΚΙΝΗΗ 

10.1 Σα ζεκεία ηεο εθθίλεζεο ζα είλαη ζην δεμηό άθξν, ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο κε ζεκαία ρξώκαηνο πνξηνθαιί θαη ζην 
αξηζηεξό άθξν, ζεκαδνύξα κε ηζηό θαη ζεκαία ρξώκαηνο πνξηνθαιί. 

10.2 Δάλ έλα ζθάθνο εθθηλήζεη αξγόηεξα από 4 ιεπηά κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζήο ηνπ, ζα βαζκνινγεζεί DNS ρσξίο 
αθξόαζε. Απηό ηξνπνπνηεί ηελ θαλόλα Α4. 

10.3 Ζ εθθίλεζε ζα είλαη θνηλή γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο ζθαθώλ. 
 

11. ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΔΠΟΜΔΝΟΤ ΚΔΛΟΤ ΣΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

11.1 Γηα λα αιιάμεη ην επόκελν ζθέινο ηεο δηαδξνκήο ε επηηξνπή αγώλσλ ζα πνληίζεη έλα λέν ζεκείν (ή ζα κεηαθηλήζεη 
ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνύ) θαη ζα αθαηξέζεη ην αξρηθό ζεκείν ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. Όηαλ ζε επόκελε αιιαγή ην 
λέν ζεκείν αληηθαζίζηαηαη, ζα αληηθαηαζηαζεί κε ην αξρηθό ζεκείν. Ζ ζεκαδνύξα αιιαγήο ζθέινπο ζα είλαη 
θίηξηλε θνπζθσηή κε καύξε θάζα. 

11.2 Δθηόο από ηελ πεξίπησζε πόξηαο, ηα ζθάθε πξέπεη λα πεξάζνπλ αλάκεζα ζην ζθάθνο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ πνπ 
ζεκαίλεη ηελ αιιαγή ηνπ επόκελνπ ζθέινπο θαη ηνπ ζεκείνπ, αθήλνληαο ην ζεκείν αξηζηεξά θαη ην ζθάθνο ηεο 
επηηξνπήο αγώλσλ δεμηά. Απηό αιιάδεη ην θαλόλα 28.1. 

 
12. ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ 

12.1  Ζ γξακκή ηεξκαηηζκνύ ζα είλαη κεηαμύ ηζηνύ ζην ζθάθνο επηηξνπήο πνπ θέξεη κπιε ζεκαία ζηελ δεμηά πιεπξά θαη 
ζεκαδνύξαο κε ηζηό θαη ζεκαία ρξώκαηνο πνξηνθαιί ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο δηαδξνκήο. 

12.2  θάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα ππνβάιιεη έλζηαζε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ην αλαθέξεη ζην ζθάθνο ηεξκαηηζκνύ ηε 
ζηηγκή πνπ ηεξκαηίδεη θαη κόλνλ. 

 
13. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

13.1 Θα ηζρύζεη ην Παξάξηεκα P ησλ RRS.   
13.2 Ζ πνηλή γηα παξαβάζεηο ησλ νδεγηώλ πινπ 10.2, 15.4, 17.1, 19, 20, 21 θαη ησλ θαλνληζκώλ ησλ θιάζεσλ κπνξεί λα 

είλαη κηθξόηεξε από αθύξσζε θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ. 
 

14. ΥΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 

14.1 Χξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ 45 ιεπηά, Χξνληθό όξην γηα ηελ παξάθακςε ηνπ 1
νπ

 ζεκείνπ ζηξνθήο 10 ιεπηά. Δάλ 
θαλέλα ζθάθνο δελ παξαθάκςεη ην 1

ν
 ζεκείν κέζα ζην αληίζηνηρν ρξνληθό όξην, ε ηζηηνδξνκία ζα εγθαηαιείπεηαη.  

14.2 Δάλ έλα ζθάθoο δε ηεξκαηίζεη κέζα ζε 15 ιεπηά αθνύ ην πξώην ζθάθνο νινθιεξώζεη ηε δηαδξνκή θαη ηεξκαηίζεη 
ζα βαζκνινγεζεί DNF ρσξίο αθξόαζε. Απηό αιιάδεη ηνπο θαλόλεο 35, Α4 θαη Α5. 
 

15. ΔΝΣΑΔΙ ΚΑΙ ΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

15.1 Έληππα ελζηάζεσλ ζα δηαηίζεληαη από ηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη εθεί πξηλ 
από ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

15.2 Γηα θάζε θιάζε ην ρξνληθό όξην γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ είλαη 60 ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ 
ζθάθνπο ζηελ ηειεπηαία ηζηηνδξνκία ηεο εκέξαο ή ηελ επίδεημε ΑΡ πάλσ από Α ή Ν πάλσ από Α από ηελ επηηξνπή 
αγώλσλ. Σν ίδην ρξνληθό όξην ηζρύεη θαη γηα ηηο ελζηάζεηο από ηελ επηηξνπή αγώλσλ θαη ηελ επηηξνπή ελζηάζεσλ γηα 
γεγνλόηα πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ησλ ηζηηνδξνκηώλ θαζώο θαη γηα ηηο αηηήζεηο γηα απνθαηάζηαζε. Απηό 
ηξνπνπνηεί ηνπο θαλόλεο 61.3 θαη 62.2. 

15.3 Οη ελζηάζεηο από ηελ επηηξνπή αγώλσλ θαη ηελ επηηξνπή ελζηάζεσλ ζα αλαθνηλώλνληαη πξηλ από ην ρξνληθό όξην 
ππνβνιήο ελζηάζεσλ γηα λα ελεκεξσζνύλ ηα ελαγόκελα ζθάθε ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 61.1b 

15.4 θάθνο πνπ απνδέρζεθε πνηλή ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 44.1 πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη έλα έληππν απνδνρήο πνηλήο 
ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ πξηλ από ην ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ.  

15.5 Παξάβαζε ησλ νδεγηώλ πινπ 15.4, 17.1, 17.3, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία γηα έλζηαζε από άιιν ζθάθνο. 
15.6 Όρη αξγόηεξα από 30 ιεπηά κεηά ηό ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ζα αλαθνηλώλεηαη ην πξόγξακκα θαη ν 

ρώξνο εθδίθαζεο ησλ ελζηάζεσλ. 
15.7 Σελ ηειεπηαία εκέξα ησλ αγώλσλ, αηηήζεηο επαλάιεςεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη: 

α. Πξηλ από ην ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ αλ ν αηηώλ ελεκεξώζεθε γηα ηελ απόθαζε ηελ πξνεγνύκελε 
εκέξα 
β. Όρη αξγόηεξα από 30 ιεπηά κεηά ηελ ελεκεξσζε ηνπ αηηνύληνο γηα ηελ απόθαζε ηεο ίδηαο εκέξαο. Αστό 
τροποποιεί τον κανόνα 66. 

15.8  θάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη έλζηαζε πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ γηα ην ζθάθνο ελαληίνλ ηνπ 
νπνίνπ ζα γίλεη ε έλζηαζε, ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ. 

 
 



16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

16.1  Πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ 3 ηζηηνδξνκίεο ώζηε ε ν αγώλαο λα είλαη έγθπξνο. 
16.2   Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα Χακειήο Βαζκνινγίαο, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α4 ησλ  Γηεζλώλ  

   Καλνληζκώλ Ηζηηνδξνκηώλ ηεο I.S.A.F. 2017-2020. 
16.3 (α) Δάλ νινθιεξσζνύλ 4 ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία ελόο ζθάθνπο ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ζε όιεο ηηο 

ηζηηνδξνκίεο. 
(β) Δάλ νινθιεξσζνύλ από 5 θαη άλσ ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία ελόο ζθάθνπο ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ηνπ 
ζε όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο εμαηξνπκέλεο ηεο ρεηξόηεξεο. 
 

 
17. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

17.1 θάθε πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζα πξέπεη λα πξνθαινύλ ηελ πξνζνρή ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζθπξίρηξα ηνπο ή κε 
ηα ρέξηα ηνπο. Ζ επηηξνπή αγώλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα βνεζήζεη ζθάθε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ρξεηάδνληαη 
βνήζεηα, αλεμάξηεηα από ην αλ ην δήηεζαλ ή όρη. Απηό δε κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία γηα απνθαηάζηαζε ζύκθσλα 
κε ηνλ θαλόλα 62.1(α) 

17.2 Έλα ζθάθνο πνπ εγθαηαιείπεη κία ηζηηνδξνκία πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ηελ επηηξνπή αγώλσλ ην     ζπληνκόηεξν 
δπλαηόλ. 

 
18. ΑΛΛΑΓΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακέλνπ ή απσιεζζέληνο εμνπιηζκνύ δε ζα επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ άδεηα ηεο επηηξνπήο αγώλσλ. 
Αηηήζεηο αληηθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ππνβάινληαη ην ζπληνκόηεξν ινγηθά δπλαηόλ. 

 
19. ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΗ 

Έλα ζθάθνο ή ν εμνπιηζκόο ηνπ κπνξεί λα ειεγρζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή γηα ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο 
θιάζεσο θαη ηηο νδεγίεο πινπ. ηε ζάιαζζα έλαο θαηακεηξεηήο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη έλα ζθάθνο 
ακέζσο ζην ρώξν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη γηα έιεγρν. 

 
20. ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

20.1 Σα ζθάθε ππνζηήξημεο πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα είλαη ππεύζπλνη 
γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, λα θνξνύλ ην βξαρηόιη αζθαιείαο (quick - stop) πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθόπηε ηεο 
κεραλήο θαζώο θαη λα είλαη θάηνρνη  δηπιώκαηνο ηαρππιόνπ.  

20.2 Σα ζθάθε ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ καθξηά από ηελ πεξηνρή όπνπ αγσλίδνληαη ζθάθε από ην 
πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο ηζηηνδξνκίαο κέρξη όια ηα ζθάθε λα ηεξκαηίζνπλ ηελ ηζηηνδξνκία ή ε επηηξνπή αγώλσλ 
ζεκάλεη αλαβνιή, γεληθή αλάθιεζε ή δηαθνπή ηεο ηζηηνδξνκίαο 

20.3 Γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηζηηνδξνκία ηα ζθάθε ππνζηήξημεο κπνξνύλ λα θηλνύληαη θαηά κήθνο ησλ πιεπξώλ 
ηνπ ζηίβνπ, πεξίπνπ 100 κέηξα από ηελ πεξηνρή ησλ αγώλσλ.   

20.4 θάθνο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ ή ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ κπνξεί λα ππνδείμεη ζε έλα ζθάθνο ππνζηήξημεο λα 
απνκαθξπλζεί πεξηζζόηεξν από ηελ πεξηνρή ησλ αγώλσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ελ ιόγσ ζθάθνο ζα πξέπεη λα 
ζπκκνξθσζεί άκεζα. 

20.5 Ζ παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 20 ησλ νδεγηώλ πινπ κπνξεί λα ηηκσξεζεί κε αθύξσζε από ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία 
όισλ ησλ ζθαθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζθάθνο ππνζηήξημεο ή κε άιιε πνηλή ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 
επηηξνπήο ελζηάζεσλ. 

 
21. ΡΤΠΑΝΗ 

Απαγνξεύεηαη απζηεξόηαηα από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε ξίςε απνξξηκάησλ ζηε ζάιαζζα. 
 

22. ΑΠΟΚΗΡΤΞΗ ΔΤΘΤΝΗ 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, RRS-ISAF. Ο δηνξγαλσηήο Όκηινο θαη νη 
Δπηηξνπέο δε θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε άηνκα ή πξάγκαηα ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε 
ζάιαζζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Βιέπε ηνλ θαλόλα 4 «Απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε αγώλα».  
Ζ δηνξγαλώηξηα αξρή δελ απνδέρεηαη θακία επζύλε γηα δεκία πιηθώλ ή ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην πνπ δύλαηαη λα ππνζηεί 
θαλείο από γεγνλόηα ζπλαθή πξηλ, ή θαηά ηελ δηάξθεηα, ή κεηά από ηελ δηνξγάλσζε. 
Σα αζθαιηζηήξηα ζα πξνζθνκηζηνύλ θαη αληίγξαθα απηώλ ζα θαηαηεζνύλ καδί κε ηελ αίηεζε – δήισζε ζπκκεηνρήο. 

Σν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην πξέπεη λα θαιύπηεη ξεηά ηελ αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ  

ζθάθνπο ζε αγώλεο ηζηηνπινΐαο. 
 

 
23. ΑΦΑΛΔΙΑ 

23.1 Όια ηα ζπλνδεπηηθά ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ειάρηζηε πξνβιεπόκελε από ηελ λνκνζεζία θάιπςε 
(540.000€).  

23.2 Γηα ηα αγσληδόκελα ζθάθε νξίδεηαη σο ειάρηζηε αζθαιηζηηθή θάιπςε ην πνζό ησλ 540.000€ κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο. 

 

 

 



ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ 

 

1. Κ.Μ. Παηεληώηεο  Πξόεδξνο  IRO 

2. Εαλ Μαξθ Φάληεο 

3. Θνδσξήο Ληαθάηνο 

4. Αληώλεο Παηεληώηεο 

 

 

 

 

 

 

Διαδρομή  κατηγορία 
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