«ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩΝ 2021»
04-05 Δεκεµβρίου 2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

1.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
O Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πειραιώς, διοργανώνει Ιστιοπλοϊκούς αγώνες µε την επωνυµία «Κύπελλο
Χιόνων 2021».

2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
OPTIMIST [Αγοριών – Κοριτσιών (U16), Παίδων – Κορασίδων (U13)]

3.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισµοί:
α) Κανονισµοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας (WORLD SAILING RRS) 2021 – 2024.
β) Οι κανονισµοί των κλάσεων (µε τις τροποποιήσεις αυτής της προκήρυξης και των Οδηγιών Πλου).
γ) Η παρούσα Προκήρυξη.
δ) Οι Οδηγίες Πλου.
ε) Οι διατάξεις της Εθνικής Αρχής.

4.

ΧΟΡΗΓΟΙ
Οι χορηγοί του αγώνα θα ανακοινωθούν.

5.
5.1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Θα ισχύσει ο Κώδικας Διαφήµισης της WORLD SAILING (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.
Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της σχετικής άδειας της
Εθνικής Αρχής τους µε την Δήλωση Συµµετοχής.

5.2
6.
6.1
6.2
6.3

6.4

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι αθλητές κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο εν ισχύ, γεννηθέντες από το
2006 και µετά.
Το παράβολο της συµµετοχής στον αγώνα ορίζεται σε δεκαπέντε ευρώ (15€).
Τα έσοδα από το σύνολο των παραβόλων συµµετοχής θα δοθούν στο Σωµατείο Ναυτικών Γονέων
Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», το οποίο είναι ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας, αναγνωρισµένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό (αριθµός απόφ.
ΚΠ 182684/18.9.87) που προσφέρει εκπαίδευση σε νέους και νέες µε Νοητική Υστέρηση. Ιδρύθηκε
το 1985 µε πρωτοβουλία µητέρων παιδιών µε ειδικές ανάγκες, συζύγους ναυτικών. Διοικείται από
9µελές διοικητικό συµβούλιο, επτά αιρετά µέλη (γονείς παιδιών µε αναπηρίες) και δύο διορισµένα
(ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας και ένας εκπρόσωπος του Ναυτικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας). Η έδρα του Σωµατείου βρίσκεται στον Πειραιά και κύριος σκοπός του είναι
η περίθαλψη, η φροντίδα και η εκπαίδευση παιδιών µε αναπηρίες, που ανήκουν - κατά κύριο
λόγο και προτεραιότητα - σε οικογένειες Ελλήνων Ναυτικών. Στο Καταστατικό του Σωµατείου
προβλέπεται ότι σε περίπτωση κενών θέσεων µπορούν να εισαχθούν και νέοι/ες ή παιδιά,
ασφαλισµένοι άλλων ταµείων.
https://
www.argonauts.gr/el/
Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να ενηµερωθούν και να τηρούν το Επικαιροποιηµένο Αγωνιστικό
Υγειονοµικό Πρωτόκολλο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας για την προφύλαξη και τον
περιορισµό της µετάδοσης του COVID-19, καθώς και τις κρατικές οδηγίες και κανονισµούς, που
αφορούν στην πρόληψη και αντιµετώπιση κρουσµάτων COVID-19, όπως αυτές ισχύουν και έχουν
εγκριθεί από την Επιστηµονική Υγειονοµική Επιτροπή της ΓΓΑ για την περίοδο διεξαγωγής της
διοργάνωσης. Περισσότερες πληροφορίες για τους ισχύοντες κανόνες και οδηγίες µπορείτε να βρείτε
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6.5

6.6
6.7

7.
7.1

7.2
7.3

στην ιστοσελίδα:
h t t p s : / / e o d y. g o v. g r / n e o s - k o r o n a i o s - c o v i d - 1 9 /
h t t p s : / / w w w. g g a . g o v. g r / i m a g e s /
odigies_athlitsmos_lockdown_12_11_2021.pdf
Σύµφωνα µε το επικαιροποιηµένο αγωνιστικό υγειονοµικό πρωτόκολλο της Ε.Ι.Ο. το οποίο
εγκρίθηκε από τη Γ.Γ.Α., απαιτείται από όλους τους µη εµβολιασµένους αθλητές /αθλήτριες καθώς
και από προπονητές/συνοδούς η αποστολή στην γραµµατεία της διοργάνωσης, Αρνητικού
Αποτελέσµατος µοριακού test (RT-PCR) 24-48 ώρες πριν τον αγώνα ή Αρνητικού Αποτελέσµατος
άµεσου τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) την ηµέρα του αγώνα ή αν αυτό δεν είναι
δυνατόν το τελευταίο 24ωρο πριν τον αγώνα. Οι πλήρως εµβολιασµένοι οφείλουν να προσκοµίσουν
το Πιστοποιητικό Εµβολιασµού άπαξ και έχουν περάσει 14 ηµέρες από την τελευταία δόση. Στην
περίπτωση που τις ηµέρες του αγώνα θα βρίσκεται σε ισχύ ένα καινούργιο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α
από το παρόν θα ισχύσει το τελευταίο επικαιροποιηµένο.
Λογικές ενέργειες στελεχών της διοργάνωσης για εφαρµογή οδηγιών, πρωτοκόλλων και νοµοθεσίας
σχετικών µε τον COVID-19, ακόµη και αν αργότερα αποδειχθούν µη απαραίτητες, δεν είναι
εσφαλµένη ενέργεια ή παράλειψη.
Δικαίωµα δήλωσης σύµφωνα µε το επίσηµο αγωνιστικό πρόγραµµα της ΕΙΟ θα έχουν οι προπονητές
που διαθέτουν, σύµφωνα µε τον νόµο 4809/2021, έγκυρη ταυτότητα προπονητή ιστιοπλοΐας από
τον Π.Α.Σ.Π.Ι.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η δήλωση συµµετοχής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ο Αρ. Μητρώου ΕΙΟ του
αθλητή/αθλήτριας,
µαζί µε τα απαραίτητα συνηµµένα έγγραφα (ασφαλιστήρια σκαφών,
ασφαλιστήριο φουσκωτού, ταυτότητα προπονητή, άδεια χειριστή ταχυπλόου, αντίγραφο της
έγκρισης ατοµικής διαφήµισης, Πιστοποιητικό Εµβολιασµού ή Νόσησης Covid-19), πρέπει να
υποβληθεί ηλεκτρονικά στο mail της γραµµατείας info@iop.gr, µέχρι την Πέµπτη 02 Δεκεµβρίου
2021 στις 18:00.
Κατ’ εξαίρεση, τα entry-fee θα κατατεθούν, τοις µετρητοίς, στην Γραµµατεία του ΙΟΠ συνολικά για
όλους τους συµµετέχοντες αθλητές έκαστου οµίλου, πριν την έναρξη του αγώνα.
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να δεχθεί δηλώσεις συµµετοχής και µετά τη λήξη του
χρονικού ορίου υποβολής.

8.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέµπτη 02 Δεκεµβρίου 2021
Σάββατο 04 Δεκεµβρίου 2021

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 διατίθενται στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα (https://
www.racingrulesofsailing.org/) µε την επωνυµία του αγώνα.

11.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρµο.

18:00 Λήξη ορίου συµµετοχών.
10:30 Λήξη ορίου ηλεκτρονικής υποβολής βεβαίωσης
Αρνητικού Αποτελέσµατος Rapid test, σύµφωνα µε το εν ισχύ
επικαιροποιηµένο πρωτόκολλο.
09:00 – 10:30 Πληρωµή entry-fee.
12:00 Ιστιοδροµίες.
Κυριακή 05 Δεκεµβρίου 2021
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 16:00.
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12.

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

13.
13.1
13.2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος αν πραγµατοποιηθούν 2 ιστιοδροµίες.
Θα ισχύσει το σύστηµα βαθµολογίας Low Point των RRS Appendix A. Η επίλυση ισοβαθµιών θα
ανακοινωθεί στις Οδηγίες Πλου.
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.
Τα αποτελέσµατα θα αναρτώνται στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα (https://
www.racingrulesofsailing.org/) µε την επωνυµία του αγώνα.

13.3
13.4
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 (quickstop) που συνδέεται
µε το διακόπτη της µηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώµατος ταχύπλοου.

15.
15.1
15.2

ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεµηθούν έπαθλα στους 3 (τρεις) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.
Η ηµέρα και ώρα της τελετής απονοµής θα ανακοινωθεί µε νεότερη ανακοίνωση.

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:
Πόπη Μανουσιάδου
Υγειονοµικός Υπεύθυνος:
Σπανάκης Νικόλαος
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
210-4177636, 210-4225076
E-mail:
info@iop.gr
Η Οργανωτική Επιτροπή
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