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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

8ο Κύπέλλο «Σο ΦΩμό Ϋέλο σοτ ΠΩιάιού »   

Optimist  

10 – 11 ΜΩρσίοτ 2018 

 

ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ ΑΓΨΝΑ 
 
 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΨΗ 

O ΝΩτσικό ς Αθλησικό ς Ό μιλος Βά ρης – Βά ρκιζΩς τπό  σην ΩιΫίάΩ σης Ελληνική ς Ιςσιοπλοϊκή ς 
ΟμοςπονάίΩς άιορΫΩνώ νέι σο «8ο Κύπέλλο “Σο ΦΩμό Ϋέλο σοτ ΠΩιάιού ”» ςσις κΩσηΫορίές 
ςκΩυώ ν OPTIMIST- ΑΫό ριΩ -ΚορίσςιΩ 

 
2. ΚΑΝΟΝΕ 

Οι ΩΫώ νές θΩ άιέξΩφθούν Ϊά ςέι: 
o Σψν κΩνό νψν ΑΫώ νψν ΙςσιοπλοΐΩς σης ISAF 2017 – 2020 (RRS) 
o Σψν κΩνονιςμώ ν σης κλά ςης OPTIMIST. 
o Σης πΩρούςΩς προκήρτξης 
o Σψν οάηΫιώ ν πλοτ 
o Σψν ςφέσικώ ν έΫκτκλίψν σης ΕΙΟ 
Οι οάηΫίές πλοτ μπορούν νΩ σροποποιήςοτν κΩνό νές, ό ποτ Ωτσό  έπισρέπέσΩι (κΩνό νΩς 86 
RRS 2017 – 2020). 
 

3. ΔΙΑΥΗΜΙΗ 

3.1 κά υη ποτ υέροτν άιΩυήμιςη πρέπέι νΩ έφοτν σην έΫκριςη σης Ε.Ι.Ο., υψσοστπίΩ σης 
οποίΩς πρέπέι νΩ κΩσΩσέθέί ςσην ΫρΩμμΩσέίΩ σοτ άιορΫΩνψσή  ομίλοτ. 

3.2 ΣΩ ςκά υη μπορέί νΩ τποφρέψθούν νΩ υέροτν άιΩυήμιςη ποτ θΩ έπιλέΫέί κΩι θΩ φορηΫηθέί 
Ωπό  σην ορΫΩνώ σριΩ Ωρφή . 

 
4. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

4.1 ΔικΩίψμΩ ςτμμέσοφή ς έφοτν ό λοι οι Ωθλησές Ϋέννηθένσές Ωπό  σο 2003 κΩι μέσά  ςσην 
κΩσηΫορίΩ Optimist  κά σοφοι ηλέκσρονικού  άέλσίοτ E.I.O. μέ έσήςιΩ ιΩσρική  Ϋνψμά σέτςη. ΣΩ 
άέλσίΩ πρέπέι νΩ κΩσΩσέθούν ςση ΫρΩμμΩσέίΩ σοτ ομίλοτ σην ημέρΩ σης οριςσική ς 
άηλώ ςέψς ςτμμέσοφή ς. 

4.2 ΣΩ ςκά υη πρέπέι νΩ άηλψθούν ςση ΫρΩμμΩσέίΩ σψν ΩΫώ νψν μέφρι κΩι σις 9/3/2018 
ςτμπληρώ νονσΩς οπψςάήποσέ ςση άή λψςη ςτμμέσοφή ς σον Ωριθμό  ιςσίοτ κΩι Ωριθμό  
μησρώ οτ σψν Ωθλησώ ν. 
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4.3 ΠΩρΩκΩλούνσΩι οι ςτμμέσέφονσές ό μιλοι νΩ ςσέίλοτν ση ςημΩίΩ σοτς ΫιΩ νΩ ΩνΩρσηθέί ςέ 
ιςσό  ςσο φώ ρο σοτ ομίλοτ, η οποίΩ θΩ σοτς έπιςσρΩυέί μέσά  σο σέλος σψν ΩΫώ νψν. 

      
5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

 Σο πΩρά Ϊολο ςτμμέσοφή ς ορίζέσΩι ςσο ποςό  σψν 10€ σο οποίο θΩ πΩρΩλΩμΪά νέσΩι Ωπό  
έκπρό ςψπο σοτ ορΫΩνιςμού  «Σο ΦΩμό Ϋέλοτ σοτ ΠΩιάιού ». 

 
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

6.1 ΕΫΫρΩυές 
ά ΪΪΩσο 10 ΜΩρσίοτ   ώ ρΩ  09:00 – 11:00 

5.2 ΑΫώ νές  
ά ΪΪΩσο 10 ΜΩρσίοτ   ώ ρΩ  12.00 
ΚτριΩκή   11 ΜΩρσίοτ   ώ ρΩ  11:00 

6.2 ΘΩ άιέξΩφθούν 6 ιςσιοάρομίές. Δέν θΩ άιέξΩφθούν πέριςςό σέρές Ωπό  3 ιςσιοάρομίές σην 
ημέρΩ. 

6.3 Σην ΚτριΩκή  11 ΜΩρσίοτ  άέν θΩ άοθέί έκκίνηςη μέσά  σις 15:00. 
 

7. ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ 

 Οι οάηΫίές πλοτ θΩ άιΩσίθένσΩι ςση ΫρΩμμΩσέίΩ σψν ΩΫώ νψν. 
 

8. ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΨΝ ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΨΝ 

Οι ιςσιοάρομίές θΩ άιέξΩφθούν ςση θΩλά ςςιΩ πέριοφή  σης Βά ρκιζΩς. 
 

9. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕ 

Λέπσομέρέιές θΩ πέριλΩμΪά νονσΩι ςσις οάηΫίές πλοτ. 
 

10. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΨΝ 

ΘΩ ιςφύςέι σο ΠΩρά ρσημΩ P σψν RRS.  Η ένΩλλΩκσική  ποινή  ΫιΩ κά θέ πΩρά ΪΩςη σοτ RRS 42 θΩ 
έίνΩι Ωτσή  η οποίΩ πέριΫρά υέσΩι ςσον RRS P 2.1.  Ατσό  άιΩυοροποιέί σον RRS P 2. 
 

11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΘΩ έυΩρμοςσέί σο ςύςσημΩ φΩμηλή ς ΪΩθμολοΫίΩς, πΩρά ρσημΩ Α2 RRS 2017 – 2020. 
 

12. ΚΑΥΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΣΩ ςκά υη τποςσήριξης πρέπέι νΩ άηλψθούν ςση ΫρΩμμΩσέίΩ σψν ΩΫώ νψν. Οι φέιριςσές 
πρέπέι νΩ έίνΩι τπέύθτνοι ΫιΩ σις μέσΩκινήςέις σοτς, νΩ υορούν σο ΪρΩφιό λι ΩςυΩλέίΩς (quick 
- stop) ποτ ςτνάέέσΩι μέ σο άιΩκό πση σης μηφΩνή ς κΩθώ ς κΩι νΩ έίνΩι κά σοφοι άιπλώ μΩσος 
σΩφτπλό οτ.  

 
13. ΑΠΟΚΗΡΤΞΗ ΕΤΘΤΝΗ 

Ό λοι οι ςτμμέσέφονσές ΩΫψνίζονσΩι ςύμυψνΩ μέ σο θέμέλιώ άη κΩνό νΩ 4, RRS-ISAF. Ο 
άιορΫΩνψσή ς Ό μιλος κΩι οι Επισροπές άέ υέροτν κΩμίΩ Ωπολύ σψς έτθύνη ΫιΩ οσιάήποσέ 
ςτμΪέί ςέ ά σομΩ ή  πρά ΫμΩσΩ σό ςο ςση ςσέριά  ό ςο κΩι ςση θά λΩςςΩ κΩσά  σην άιά ρκέιΩ σοτ 
ΩΫώ νΩ. Βλέπέ σον κΩνό νΩ 4 «Από υΩςη ΫιΩ ςτμμέσοφή  ςέ ΩΫώ νΩ». Η άιορΫΩνώ σριΩ Ωρφή  άέν 
ΩποάέφέσΩι κΩμίΩ έτθύνη ΫιΩ ζημίΩ τλικώ ν ή  σρΩτμΩσιςμό  ή  θά νΩσο ποτ άύνΩσΩι νΩ τποςσέί 
κΩνέίς Ωπό  ΫέΫονό σΩ ςτνΩυή  πριν, ή  κΩσά  σην άιά ρκέιΩ, ή  μέσά  Ωπό  σην άιορΫά νψςη. 

 
14. ΑΥΑΛΕΙΑ 

Ό λΩ σΩ ΩΫψνιζό μένΩ κΩι ςτνοάέτσικά  ςκά υη θΩ πρέπέι νΩ έφοτν σοτλά φιςσον σην 
προΪλέπό μένη Ωπό  σην Ελληνική  νομοθέςίΩ ΩςυΩλιςσική  κά λτχη έτθύνης προς σρίσοτς.  
 

15. ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ  
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ΣΩ ςκά υη μπορούν νΩ υιλοξένηθούν Ωπό  σην 8 ΜΩρσίοτ, ημέρΩ ΚτριΩκή , ςσις έΫκΩσΩςσά ςέις 
σοτ Ομίλοτ. 

 
 
 

16. ΑΠΟΝΟΜΗ - ΕΠΑΘΛΑ 

Η Ωπονομή  ςσοτς Ωθλησές θΩ Ϋίνέι μέσά  σο πέρΩς σψν ΩΫώ νψν. 
ΈπΩθλΩ  θΩ Ωπονέμηθούν: 

o σοτς 3 πρώ σοτς πΩίάές, ςσις 3 πρώ σές κορΩςίάές ςσΩ Optimist. 
o σοτς 3 πρώ σοτς 11 φρό νοτς πΩίάές κΩι 3 πρώ σές 11 φρονές κορΩςίάές 
o σον μικρό σέρο Ωθλησή  κΩι ςσην μικρό σέρη Ωθλή σριΩ ςσΩ Optimist. 
o ΕπΩμέιΪό μένο κύπέλλο ςσον Πολτνίκη Ό μιλο. 

 
17. ΣΕΛΕΣΗ ΛΗΞΗ 

Μέσά  σο πέρΩς σψν ΩΫώ νψν θΩ  Ωκολοτθήςέι  BBQ πά ρσι.  
 

    18. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 ΓιΩ πέριςςό σέρές πληρουορίές κΩι άιέτκρινίςέις, έπικοινψνήςσέ μέ ση ΫρΩμμΩσέίΩ σψν 
ΩΫώ νψν: 
 Σηλ: 210 8974305, email: naovv.sail@gmail.com  
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