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6ο Κύπελλο «Σο Φαμό γελο σοτ Παιδιού »   

Optimist - Laser 4.7 & 

Techno 293 
2 – 3 Απριλίου 2016 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 
 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

O Νατσικό ς Αθλησικό ς Ό μιλος Βά ρης – Βά ρκιζας τπό  σην αιγίδα σης Ελληνική ς Ιςσιοπλοϊκή ς 
Ομοςπονδίας διοργανώ νει σο «6ο Κύπελλο “Σο Φαμό γελο σοτ Παιδιού ”» ςσις κασηγορίες 
ςκαυώ ν OPTIMIST, LASER 4,7 & Techno 293. 

 
2. ΚΑΝΟΝΕ 

Οι αγώ νες θα διεξαφθούν βά ςει: 
o Σψν κανό νψν Αγώ νψν Ιςσιοπλοΐας σης ISAF 2013 – 2016 (RRS) 
o Σψν κανονιςμώ ν σης κλά ςης OPTIMIST, σης κλά ςης LASER και σης κλά ςης Techno 293. 
o Σης παρούςας προκήρτξης 
o Σψν οδηγιώ ν πλοτ 
o Σψν ςφεσικώ ν εγκτκλίψν σης ΕΙΟ 
Οι οδηγίες πλοτ μπορούν να σροποποιήςοτν κανό νες, ό ποτ ατσό  επισρέπεσαι (κανό νας 86 
RRS 2013 – 2016). 
 

3. ΔΙΑΥΗΜΙΗ 

3.1 κά υη ποτ υέροτν διαυήμιςη πρέπει να έφοτν σην έγκριςη σης Ε.Ι.Ο., υψσοστπία σης 
οποίας πρέπει να κασασεθεί ςσην γραμμασεία σοτ διοργανψσή  ομίλοτ. 

3.2 Σα ςκά υη μπορεί να τποφρεψθούν να υέροτν διαυήμιςη ποτ θα επιλεγεί και θα φορηγηθεί 
από  σην οργανώ σρια αρφή . 

 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

4.1 Δικαίψμα ςτμμεσοφή ς έφοτν ό λοι οι αθλησές γεννηθένσες από  σο 2001 και μεσά  ςσην 
κασηγορία Optimist καθώ ς και από  σο 1999 και μεσά  ςσην κασηγορία Laser 4.7, κά σοφοι 
ηλεκσρονικού  δελσίοτ E.I.O. με εσήςια ιασρική  γνψμά σετςη. Σα δελσία πρέπει να 
κασασεθούν ςση γραμμασεία σοτ ομίλοτ σην ημέρα σης οριςσική ς δηλώ ςεψς ςτμμεσοφή ς. 

4.2 Σα ςκά υη πρέπει να δηλψθούν ςση γραμμασεία σψν αγώ νψν μέφρι και σις 1/4/2016 
ςτμπληρώ νονσας οπψςδήποσε ςση δή λψςη ςτμμεσοφή ς σον αριθμό  ιςσίοτ και αριθμό  
μησρώ οτ σψν αθλησώ ν. 
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4.3 Παρακαλούνσαι οι ςτμμεσέφονσες ό μιλοι να ςσείλοτν ση ςημαία σοτς για να αναρσηθεί ςε 

ιςσό  ςσο φώ ρο σοτ ομίλοτ, η οποία θα σοτς επιςσραυεί μεσά  σο σέλος σψν αγώ νψν. 
      

5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

 Σο παρά βολο ςτμμεσοφή ς ορίζεσαι ςσο ποςό  σψν 10€ σο οποίο θα παραλαμβά νεσαι από  
εκπρό ςψπο σοτ οργανιςμού  «Σο Φαμό γελοτ σοτ Παιδιού ». 

 
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

6.1 Εγγραυές 
ά ββασο 2 Απριλίοτ   ώ ρα  09:00 – 11:00 

6.2 Αγώ νες  
ά ββασο 2 Απριλίοτ   ώ ρα  12.00 
Κτριακή  3 Απριλίοτ   ώ ρα  11:00 

6.3Θα διεξαφθούν μέφρι 6 ιςσιοδρομίες.  
6.4 Δεν θα διεξαφθούν περιςςό σερες από  3 ιςσιοδρομίες σην ημέρα. 
6.5  Με σην διεξαγψγή  έςσψ και μίας έγκτρης ιςσιοδρομίας σο Κύπελλο θεψρείσαι 

ολοκληρψμένο 
6.6 Σην Κτριακή  3 Απριλίοτ  δεν θα δοθεί εκκίνηςη μεσά  σις 16:00. 

 
7 ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ 

 Οι οδηγίες πλοτ θα διασίθενσαι ςση γραμμασεία σψν αγώ νψν. 
 
8 ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΩΝ ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιςσιοδρομίες θα διεξαφθούν ςση θαλά ςςια περιοφή  σης Βά ρκιζας. 
 
9 ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕ 

Λεπσομέρειες θα περιλαμβά νονσαι ςσις οδηγίες πλοτ. 
 
10 ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

Θα ιςφύςει σο Παρά ρσημα P σψν RRS.  Η εναλλακσική  ποινή  για κά θε παρά βαςη σοτ RRS 42 θα 
είναι ατσή  η οποία περιγρά υεσαι ςσον RRS P 2.1.  Ατσό  διαυοροποιεί σον RRS P 2. 
 

11 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Θα ευαρμοςσεί σο ςύςσημα φαμηλή ς βαθμολογίας, παρά ρσημα Α2 RRS 2013 – 2016. 
 
12 ΚΑΥΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Σα ςκά υη τποςσήριξης πρέπει να δηλψθούν ςση γραμμασεία σψν αγώ νψν. Οι φειριςσές 
πρέπει να είναι τπεύθτνοι για σις μεσακινήςεις σοτς, να υορούν σο βραφιό λι αςυαλείας (quick 
- stop) ποτ ςτνδέεσαι με σο διακό πση σης μηφανή ς καθώ ς και να είναι κά σοφοι διπλώ μασος 
σαφτπλό οτ.  

 
13 ΑΠΟΚΗΡΤΞΗ ΕΤΘΤΝΗ 

Ό λοι οι ςτμμεσέφονσες αγψνίζονσαι ςύμυψνα με σο θεμελιώ δη κανό να 4, RRS-ISAF. Ο 
διοργανψσή ς Ό μιλος και οι Επισροπές δε υέροτν καμία απολύ σψς ετθύνη για οσιδήποσε 
ςτμβεί ςε ά σομα ή  πρά γμασα σό ςο ςση ςσεριά  ό ςο και ςση θά λαςςα κασά  σην διά ρκεια σοτ 
αγώ να. Βλέπε σον κανό να 4 «Από υαςη για ςτμμεσοφή  ςε αγώ να». Η διοργανώ σρια αρφή  δεν 
αποδέφεσαι καμία ετθύνη για ζημία τλικώ ν ή  σρατμασιςμό  ή  θά νασο ποτ δύνασαι να τποςσεί 
κανείς από  γεγονό σα ςτναυή  πριν, ή  κασά  σην διά ρκεια, ή  μεσά  από  σην διοργά νψςη. 

 
14 ΑΥΑΛΕΙΑ 

Ό λα σα αγψνιζό μενα και ςτνοδετσικά  ςκά υη θα πρέπει να έφοτν σοτλά φιςσον σην 
προβλεπό μενη από  σην Ελληνική  νομοθεςία αςυαλιςσική  κά λτχη ετθύνης προς σρίσοτς.  
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15 ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ  

Σα ςκά υη μπορούν να υιλοξενηθούν από  σην 1 Απριλίοτ, ημέρα Παραςκετή , ςσις 
εγκασαςσά ςεις σοτ Ομίλοτ. 

 
16 ΑΠΟΝΟΜΗ - ΕΠΑΘΛΑ 

Η απονομή  ςσοτς αθλησές θα γίνει μεσά  σο πέρας σψν αγώ νψν. 
Έπαθλα  θα απονεμηθούν: 

o σοτς 3 πρώ σοτς παίδες, ςσις 3 πρώ σες κοραςίδες ςσα Optimist. 
o σον μικρό σερο αθλησή  και ςσην μικρό σερη αθλή σρια ςσα Optimist. 
o σα 3 πρώ σα αγό ρια & ςσα 3 πρώ σα κορίσςια ςσα Laser 4,7. 
o σοτς 3 πρώ σοτς σης κά θε κασηγορίας σψν Techno 293 ευό ςον ςτμπληρώ νεσαι η 

κασηγορία με 5 σοτλά φιςσον αγψνιζό μενοτς 
o Επαμειβό μενο κύπελλο θα απονεμηθεί ςσον Πολτνίκη Ό μιλο μό νο για σις κασηγορίες 

Οπσιμιςσ και Laser 4,7. 
 
17 ΣΕΛΕΣΗ ΛΗΞΗ 

Μεσά  σο πέρας σψν αγώ νψν θα  ακολοτθήςει  BBQ πά ρσι και απονομή  σψν επά θλψν ςσοτς 
νικησές.  

 
    18. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 Για περιςςό σερες πληρουορίες και διετκρινίςεις, επικοινψνήςσε με ση γραμμασεία σψν 
αγώ νψν: 
 Σηλ: 210 8974305, email: naovv.sail@gmail.com  
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