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Λιµανάκι Παντάνασσας, Γάζι 
 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 
               

 
 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
 
Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Γαζίου Κρήτης και η  Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία 
σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα τους, αγώνων και εκδηλώσεων, διοργανώνουν 
Διασυλλογικό Αγώνα µε την επωνυµία «ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΑΖΙΟΥ 2020» στις 25-26/1/2020 για 
τις κατηγορίες  Optimist, Laser 4.7, Laser Radial. 
 
 
2.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Η Γραµµατεία αγώνων είναι η γραµµατεία του Ναυταθλητικού Οµίλου Γαζίου Κρήτης τηλ 
6937107708  & e-mail: nogksailing@gmail.com  
 
3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 
Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Παντανασσας. 
 
4.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
Α. των Διεθνών κανονισµών ιστιοδροµιών 2017-2020 (RRS-WS) 
B. των κανονισµών των κλάσεων 
Γ. της προκήρυξης 
Δ. των οδηγιών πλού 
Ε. των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο. 
Στ. Οι οδηγίες πλού µπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου επιτρέπεται από τους 
κανονισµούς (σύµφωνα µε το άρθρο 86 RRS-WS) 
 
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 



 
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν αθλητές – αθλήτριες , κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. µε ετήσια 
ιατρική γνωµάτευση και οι οποίοι έχουν γεννηθεί από την 1/1/2005 και µετά για την 
κατηγορία ΟPTIMIST, (1/1/2009 11χρονα). Οι συµµετέχοντες θα πρέπει σύµφωνα µε τις 
εθνικές διατάξεις να είναι κάτοχοι αθλητικού δελτίου καθώς και της προσωπικής κάρτας 
υγείας αθλητή. 
 
Οι δηλώσεις συµµετοχής θα υποβάλλονται µε µε email στη Γραµµατεία των αγώνων 
nogsailing@gmail.com. Παρακαλούµε οι συµµετοχές να δηλωθούν το αργότερο µέχρι 
την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020. 
 
Όλα τα σκάφη συνοδών θα πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο έναντι τρίτων.  
 
Το δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται στα 10 Euro ανά αθλητή. 
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να δεχθεί δηλώσεις συµµετοχής και µετά 
τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής. 
 
 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ     
 
            6.1 Το πρόγραµµα των αγώνων έχει  ως εξής: 
Σαββατο 25/1/2020 
10:00 – 11:00 Αφίξεις – εγγραφές. 
11:00  Συγκέντρωση Αθλητών – ενηµέρωση αγώνα. 
12:00 Έναρξη ιστιοδροµιών 
 
Κυριακή 16/1/2020 
10:00- 15:00 Ιστιοδροµίες 
17:00 Απονοµές Επάθλων 
 
Το χρονοδιάγραµµα του αγώνα θα τηρηθεί αυστηρά εκτός κωλύµατος της 
διοργανώτριας αρχής και της Ε.Α. 
 

6.2 Θα γίνει προσπάθεια να πραγµατοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 
ιστιοδροµίες. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από 8 ιστιοδροµίες. Εάν διεξαχθούν 4 και 
πλέον  ιστιοδροµίες  και πάνω θα εξαιρείται η µία χειρότερη (1). 
 

6.3 Ο αγώνας θα είναι έγκυρος αν ολοκληρωθούν  έστω και 1 ιστιοδροµία,και θα 
αριθµούνται µε τη σειρά ολοκλήρωσης  τους. 
 
      7. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην 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 ταχύπλοου. 
        Κάθε οµάδα θα πρέπει να διαθέτει  συνοδευτικό σκάφος. 
 

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
 

       Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη Γραµµατεία του Οµίλου το Σάββατο το  πρωί 
κατά τη συνάντηση µε τους προπονητές που ορίζεται στις 10.30πµ. 



 
 
 9. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Όλοι οι συµµετέχοντες  αγωνίζονται σύµφωνα µε το θεµελιώδη κανόνα 4, RRS-WS. 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. 
 
  10.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 
Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία 
κάλυψη (540.000€). 
Για όλα τα αγωνιζόµενα σκάφη ορίζεται, ως ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη το ποσό των 
540.000€ µη  συµπεριλαµβανοµένης της θαλάσσιας ρύπανσης. 
 
 11. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  
 
Τα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του NΟΓΚ. 
 
 12.  ΑΠΟΝΟΜΕΣ 
 
Κύπελλα και µετάλλια θα απονεµηθούν στις κατηγορίες: 
Optimist: Αγόρια, Κορίτσια και 11χρονα γενική 
Laser 4,7: Γενική 
Laser RDL: Γενική 
Δύναται να µοιραστούν έξτρα έπαθλα αναλόγως των συµµετοχών  
Κάθε κατηγορία υφίσταται σαν κατηγορία για τις απονοµές εφόσον συµπληρωθούν 5 και 
ανω  συµµετοχές, εµπροθεσµα µε την αποστολή των συµµετοχών, καθώς και ο αριθµός 
των κυπέλλων που θα απονεµηθούν στην κάθε κατηγορία εξαρταται από το πλήθος των 
συµµετοχών στην κάθε κατηγορια. 
 
 
Από την Οργανωτική Επιτροπή 
 
                                                                           
 


