«ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2018»
27-28/01 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
1.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
O Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πειραιώς, διοργανώνει Ιστιοπλοϊκούς αγώνες
µε την επωνυµία «Χειµερινό Κύπελλο 2018».

2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
OPTIMIST (Αγοριών – Κοριτσιών, Παίδων – Κορασίδων)

3.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισµοί:
a)
Κανονισµοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας (ISAF RRS) 2017 - 2020
b)
Οι κανονισµοί των κλάσεων (µε τις τροποποιήσεις αυτής της
προκήρυξης και των Οδηγιών Πλου).
c)
Η παρούσα Προκήρυξη.
d)
Οι Οδηγίες Πλου.

4.

ΧΟΡΗΓΟΙ
Οι χορηγοί του αγώνα θα ανακοινωθούν σε επόµενη ανακοίνωση.

5.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
5.1
Θα ισχύσει ο Κώδικας Διαφήµισης της ISAF (Advertising Code).
Οποιαδήποτε διαφήµιση επί σκάφους και αγωνιζοµένων πρέπει
να συµµορφώνεται µε όσα ορίζει ο παραπάνω κανονισµός και οι
προσθήκες της Εθνικής Αρχής του σκάφους.
5.2
Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να καταθέσουν
αντίγραφο της σχετικής άδεια της Εθνικής Αρχής τους µε την
Δήλωση Συµµετοχής.

6.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν αθλητές κάτοχοι έγκυρου δελτίου της
ΕΙΟ.

7.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1
Δήλωση Συµµετοχής που θα βρείτε στον ιστότοπο του ΙΟΠ
(www.iop.gr), πρέπει να κατατεθεί µαζί µε δελτία αθλητών,
ασφάλειες
σκαφών,
ασφάλεια
φουσκωτού,
ταυτότητα
προπονητή ή άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και δίπλωµα
ταχυπλόου, µέχρι τις 18:00 την Πέµπτη 25 Ιανουαρίου 2018
στο info@iop.gr .
7.2
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να δεχθεί
δηλώσεις συµµετοχής και µετά τη λήξη του χρονικού ορίου
υποβολής.
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8.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
25 Ιανουαρίου 2018
27 Ιανουαρίου 2018

18:00 Λήξη ορίου συµµετοχών
09:00 – 10:30 Εγγραφή
12:00 Ιστιοδροµίες
28 Ιανουαρίου 2018
11:00 Ιστιοδροµίες
Έχουν προγραµµατιστεί 6 ιστιοδροµίες.
Δεν θα πραγµατοποιηθούν περισσότερες από 4 ιστιοδροµίες ανά
ηµέρα.
Την τελευταία µέρα δεν θα δοθεί εκκίνηση µετά τις 15:30.
9.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Τα σκάφη θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής Αγώνων για ελέγχους
πριν και µετά από κάθε ιστιοδροµία.

10.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι Οδηγίες Πλου θα είναι διαθέσιµες από την Γραµµατεία του ΙΟΠ µε
την εγγραφή των αθλητών.

11.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρµο.

12.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Λεπτοµέρειες για την διαδροµή θα ανακοινωθούν µε τις Οδηγίες Πλου.

13.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
13.1 Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος αν πραγµατοποιηθούν 2
ιστιοδροµίες.
13.2 Θα ισχύσει το σύστηµα βαθµολογίας Low Point των RRS
Appendix A. Η επίλυση ισοβαθµιών θα ανακοινωθεί στις Οδηγίες
Πλου.
13.3 Εάν πραγµατοποιηθούν µέχρι 3 ιστιοδροµίες, η βαθµολογία
κάθε σκάφους θα είναι το άθροισµα όλων των ιστιοδροµιών.
Εάν πραγµατοποιηθούν 4 και άνω, η βαθµολογία κάθε σκάφους
θα είναι το άθροισµα όλων των ιστιοδροµιών εξαιρουµένης της
χειρότερης.

14.

ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ
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.

15.

ΕΠΑΘΛΑ
15.1 Θα απονεµηθούν έπαθλα στους 3 (τρεις) πρώτους νικητές κάθε
κατηγορίας.
15.2 Η ηµέρα και ώρα της τελετής απονοµής θα ανακοινωθεί µε τις
οδηγίες πλού.

Μικρολίµανο | 185 33 Πειραιάς | Τηλ.: 210 4177 636 | Fax: 210 41 10 287
Mikrolimano |185 33 Piraeus Greece | Tel: +30 210 41 77 636 | Fax: +30 210 41 10 287
info@iop.gr | www.iop.gr
Page 2 of 3

16.

ΕΥΘΥΝΗ
16.1
Οι αθλητές αγωνίζονται µε δική τους ευθύνη. Τόσο ο
διοργανωτής όµιλος, όσο και οι επιτροπές του αγώνα δεν
φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί στους
αγωνιζόµενους ή τα σκάφη τους πριν, µετά ή και κατά τη
διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.
16.2 Εφιστούµε την προσοχή των αγωνιζοµένων στο θεµελιώδη
κανόνα 4 των RRS “Απόφαση για Συµµετοχή σε Αγώνα”. Είναι
αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη ή του εντεταλµένου
εκπροσώπου κάθε σκάφους η απόφαση να συµµετέχει σε αγώνα
και να συνεχίσει να αγωνίζεται.

17.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
Κάθε σκάφος οφείλει να διαθέτει την από το νόµο απαραίτητη
ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη το
σκάφος να έχει ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για βλάβες και
αστική ευθύνη (πρόσωπα και περιουσία)

18.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Γραµµατεία της διοργάνωσης είναι η Γραµµατεία του Ιστιοπλοϊκού
Οµίλου Πειραιώς.
Υπεύθυνη Γραµµατείας:
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Φαξ :
E-mail:

Πόπη Μανουσιάδου
210-4177636, 210-4225076
210-4110287
info@iop.gr

Η Οργανωτική Επιτροπή
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