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ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

KiteFoil & TT:R 

1-2 Ιουνίου 2019 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ο Ναυτικός Όμιλος Αίγινας και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Αετοσανίδας (HKA) 

διοργανώνουν  διασυλλογικό αγώνα για τις κατηγορίες KiteFoil και TT:R.  Ο 

αγώνας θα διεξαχθεί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αίγινας και Μονής.  Η 

πρόσβαση των αθλητών στο νερό θα γίνει από την παραλία του Αγίου 

Βασιλείου.  Οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι 1-2 Ιουνίου 2019. 

 

2 ΚΑΝΟΝΕΣ 

2.1 Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους 

διεθνείς κανόνες αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της WS 2017 – 2020 

συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος F – Κανόνες Αγώνων 

Αετοσανίδας. 

2.2 [DP] [SP] Κανόνες εξοπλισμού IKA (ER) 

2.3 Σε όλους τους κανόνες που διέπουν τη διοργάνωση: 

2.3.1 [DP] σημαίνει ότι η ποινή για την παράβαση του κανόνα είναι στη 

διακριτικότητα της επιτροπής ενστάσεων. 

2.3.2 [SP] σημαίνει ότι η ποινή για την παράβαση του κανόνα μπορεί να 

επιβληθεί από την επιτροπή αγώνων χωρίς ακρόαση.   Αυτό αλλάζει τους 

κανόνες 63.1 και Α5. 

2.3.3 [NP] σημαίνει ότι μια αετοσανίδα δε μπορεί να κάνει ένσταση για παράβαση 

αυτού του κανόνα.  Αυτό αλλάζει τον κανόνα 60.1(α). 
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3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Η γραμματεία των αγώνων θα είναι στη γραμματεία του Διοργανωτή Ομίλου: 

Ναυτικός Όμιλος Αίγινας 

  Κεντρικός Λιμένας Αίγινας 

  noaegina@yahoo.gr 

  22970 28690 

 

4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι κατά την 

διεξαγωγή του αγώνα θα: 

• Είναι μέλη της Hellenic Kiteboarding Association με ετήσια συνδρομή σε 

ισχύ για το 2019, 

• Eίναι κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με ετήσια ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ, 

• Έχουν ασφάλιση προς τρίτους σε ισχύ. 

 

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

5.1 

01/06/2019 Εγγραφές 0900-1000  

01/06/2019 Skippers briefing 1000 

01/06/2019 Αγώνες 1100 

02/06/2019 Αγώνες 1000 

02/06/2019 Απονομή 1900 

 *  Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 1800. 

5.2 Έχουν προγραμματιστεί 8 ιστιοδρομίες για κάθε κατηγορία. 
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5.3 Δε θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 5 ιστιοδρομίες σε κάθε 

κατηγορία ανά ημέρα. 

 

6  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

6.1 Η διοργάνωση είναι ανοιχτή για τις παρακάτω κατηγορίες αθλητών και 

εξοπλισμού: 

• Open TwinTip Racing ανδρών 

•  Open TwinTip Racing γυναικών 

•  Open KiteFoil ανδρών 

• Open KiteFoil γυναικών 

 
6.2 Η οργανωτική αρχή μπορεί να θεσπίσει πρόσθετες κατηγορίες. 

6.3 Χρειάζονται τέσσερις (4) συμμετοχές για να είναι έγκυρη μια κατηγορία. 

 

7 ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ 

ΣΤΡΟΦΗΣ 

7.1 Η γραμμή της εκκίνησης θα είναι μεταξύ ιστού που θα φέρει καρώ 

πορτοκαλί/λευκή σημαία στο σκάφος της επιτροπής αγώνων και καρώ 

πορτοκαλί/λευκής σημαδούρας. 

7.2 Η πορτοκαλί σημαία της εκκίνησης θα επιδειχθεί με ένα ηχητικό σήμα 

τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν το προειδοποιητικό σήμα.   

7.3 Ο πίνακας στον κανόνα 26 διαγράφεται και αντικαθίσταται από:  

 

Λεπτά πριν από 
το σήμα της 

εκκίνησης 

Οπτικό σήμα Ηχητικό 
σήμα 

Σημαίνει 

3 Σημαία κλάσης Ένα Προειδοποιητικό σήμα 

2 Σημαία U ή μαύρη Ένα Προπαρασκευαστικό 
σήμα 

1 Υποστολή 
προπαρασκευαστικού 

Ένα μακρύ Ένα λεπτό πριν την 
εκκίνηση 

0 Υποστολή σημαίας 
κλάσης 

Ένα Εκκίνηση 



 

 

4 

 

7.4 [DP] Όταν μία διαδικασία εκκίνησης ή ένας αγώνας είναι σε εξέλιξη, οι 

αθλητές των οποίων το προειδοποιητικό σήμα δεν έχει δοθεί πρέπει να 

κρατιούνται μακριά από την περιοχή των αγώνων.  Περιοχή των αγώνων 

ορίζεται η περιοχή 100 μέτρα υπήνεμα της γραμμής εκκίνησης, 100 μέτρα 

περιμετρικά των σημείων στροφής και 100 μέτρα από κάθε αετοσανίδα που 

αγωνίζεται. 

7.5 Η γραμμή του τερματισμού θα είναι μεταξύ ιστού που θα φέρει καρώ 

μαύρη/λευκή σημαία στο σκάφος της επιτροπής αγώνων και καρώ 

μαύρης/λευκής σημαδούρας. 

7.6 [DP] Αετοσανίδες που έχουν τερματίσει πρέπει να κρατιούνται μακριά από 

τη γραμμή  τερματισμού. 

7.7 Τα σημεία στροφής, θα είναι φουσκωτές σημαδούρες χρώματος κίτρινου. 

 

8 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

8.1 Χρονικά όρια και επιθυμητοί χρόνοι σε λεπτά όπως φαίνονται στο πίνακα. 

Χρονικό Όριο 
Τερματισμού 1ης 

αετοσανίδας 

Χρονικό Όριο 
Περάσματος της 
1ης  Σημαδούρας 

από την 1η 
αετοσανίδα 

Επιθυμητός Χρόνος 
Τερματισμού 1ης 

αετοσανίδας 

Χρονικό Περιθώριο 
Τερματισμού μετά 

τον Τερματισμό της 

1ης αετοσανίδας 

20 10 10 10 

 

8.2 Εάν καμία αετοσανίδα δεν περάσει την 1η σημαδούρα μέσα στο χρονικό 
όριο περάσματος της 1ης σημαδούρας, ο αγώνας θα ακυρώνεται.  Αποτυχία 

διατήρησης του επιθυμητού χρόνου τερματισμού της 1ης αετοσανίδας δεν 
αποτελεί αιτία για αποκατάσταση (τροποποίηση RRS 62.1(a)). 

8.3 Αετοσανίδα που δεν τερματίσει πριν το χρονικό όριο τερματισμού (χρόνος 

που υπολογίζεται αφού η πρώτη αετοσανίδα εκκινήσει, πλεύσει τη διαδρομή 

όπως προβλέπεται από τον RRS 28 και τερματίσει) θα βαθμολογείται ως 

DNF χωρίς ακροαματική διαδικασία (τροποποίηση των RRS 35, A4 and A5). 

 

9 ΔΙΑΔΡΟΜΗ  
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9.1 Τα διαγράμματα στο παράρτημα απεικονίζουν τη διαδρομή, την κατά 

προσέγγιση γωνία μεταξύ των σκελών, τη σειρά με την οποία πρέπει να 

παρακαμφθούν και την πλευρά στην οποία πρέπει να αφεθούν τα σημεία 

στροφής. 

9.2 Δε θα γίνει επιβράχυνση της διαδρομής (τροποποίηση RRS 32). 

 

10 [DP] [NP] ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

10.1 Οι συμμετέχοντες στον αγώνα, θα πρέπει να επιδεικνύουν ή να φορούν τα 

κάτωθι εφόσον παρέχονται από την Οργανωτική Επιτροπή: 

10.1.1 Αριθμούς οι οποίοι θα πρέπει να φορεθούν πάνω από τον ρουχισμό και 

τον εξοπλισμό καθ’ όλη τη διάρκεια που βρίσκονται στο νερό.  

10.1.2 Διαφημιστικό υλικό που αφορά τον αγώνα. 

10.2 [SP] Δεν επιτρέπεται η επίδειξη διαφημίσεων από άλλες διοργανώσεις. 

 

11 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

11.1 Οι ανακοινώσεις στους αγωνιζόμενους θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά στο 

www.racingrulesofsailing.org. 

11.2 Όταν επιδεικνύεται ο Απαντητικός Επισείων στη στεριά σημαίνει «Η 

ιστιοδρομία αναβάλλεται.  Το προειδοποιητικό σήμα δε θα δοθεί νωρίτερα 

από 20 λεπτά μετά την υποστολή του».  Αυτό αλλάζει τα οπτικά σήματα 

αγώνων. 

 

12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΛΟΥ 

12.1 Κάθε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα ανακοινώνεται 1 ώρα πριν από την 

πρώτη εκκίνηση της ημέρας στην οποία θα τεθεί σε εφαρμογή. 

12.2 Αλλαγές στο πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινώνονται μέχρι τις 19:00 

της προηγούμενης ημέρας. 
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13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

13.1 Όταν επιδεικνύεται η σημαία  G  στη στεριά σημαίνει:  Οι αετοσανίδες 

πρέπει να παραμείνουν  στην παραλία.  Περιμένετε για περαιτέρω οδηγίες. 

13.2 Όταν επιδεικνύεται η σημαία  G  στη θάλασσα σημαίνει:  Οι αετοσανίδες 

πρέπει να επιστρέψουν στη παραλία το συντομότερο δυνατό. 

13.3 Οι αθλητές πρέπει να φορούν κράνος και σωσίβιο. 

 

14 [DP] ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

14.1 Ο συμμετέχοντες και τα πρόσωπα υποστήριξης πρέπει να συμμορφώνονται 

με τις οδηγίες των στελεχών της διοργάνωσης.  

14.2 Οι αετοσανίδες που δεν αγωνίζονται πρέπει να παραμένουν μακριά από 

περιοχές που άλλες αετοσανίδες αγωνίζονται και από τα σκάφη των 

επιτροπών του αγώνα. 

 

15 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

15.1 Ο αγώνας είναι έγκυρος με τουλάχιστον μία ιστιοδρομία. 

15.2 (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 ιστιοδρομίες η βαθμολογία μίας 

αετοσανίδας θα είναι το σύνολο των βαθμών της σε όλες τις ιστιοδρομίες. 

 (β) Εάν ολοκληρωθούν 4 ή περισσότερες ιστιοδρομίες η βαθμολογία μίας 

αετοσανίδας θα είναι το σύνολο των βαθμών της σε όλες τις ιστιοδρομίες 

εξαιρουμένης της χειρότερης. 

15.3 Εάν μία αετοσανίδα εκκινήσει αργότερα από 4 λεπτά μετά το σήμα της 

εκκίνησης της, θα βαθμολογηθεί ως Did Not Start (τροποποίηση RRS A4 και 

A5). 

15.4 Για να ζητήσει διόρθωση ενδεχόμενου λάθους στη βαθμολογία ένας 

αθλητής, πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει ηλεκτρονικά μία αίτηση 

επανεξέτασης βαθμολογίας. 
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15.5 Τα αποτελέσματα των υποκατηγοριών θα εξάγονται από τη γενική 

κατάταξη. 

 

16 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

16.1 Φόρμες ενστάσεων είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.  Οι ενστάσεις πρέπει να 

υποβάλλονται εντός του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων. 

16.2 Το χρονικό όριο για την υποβολή ενστάσεων είναι 30 λεπτά μετά τον 

τερματισμό της τελευταίας αετοσανίδας στην τελευταία ιστιοδρομία της 

ημέρας ή την εγκατάλειψη των ιστιοδρομιών για την ημέρα από την 

επιτροπή αγώνων.  Το ίδιο χρονικό όριο ισχύει και για τις ενστάσεις από την 

επιτροπή αγώνων και την επιτροπή ενστάσεων για γεγονότα που 

παρατηρήθηκαν στην περιοχή των ιστιοδρομιών καθώς και για τις αιτήσεις 

αποκατάστασης (τροποποίηση RRS 61.3 και 62.2). 

16.3 Κατάλογος με τις αετοσανίδες στις οποίες έχει επιβληθεί ποινή για 

πρόκληση tangle θα δημοσιεύεται με τα αποτελέσματα. 

16.5 Ποινές για παραβίαση των ER, STR, CMG, κανόνων των κλάσεων, RRS 55 ή 

κανόνων της προκήρυξης ή των οδηγιών πλου που χαρακτηρίζονται ως 

[DP] ή [SP], μπορεί να είναι αντικείμενο ακρόασης, κατά την κρίση της 

επιτροπής ενστάσεων. 

16.6 Για παραβίαση της προκήρυξης ή των οδηγιών πλου που χαρακτηρίζονται 

ως [SP], η επιτροπή αγώνων μπορεί να επιβάλει ποινή χωρίς ακρόαση στη 

πλησιέστερη ιστιοδρομία του συμβάντος.  Η βαθμολογία των άλλων 

αετοσανίδων δεν θα αλλάξει, συνεπώς δύο αετοσανίδες μπορεί να έχουν 

την ίδια βαθμολογία.  Ωστόσο, η επιτροπή αγώνων μπορεί να κάνει ένσταση 

σε μία αετοσανίδα επειδή θεωρεί ότι δεν είναι δίκαιο το standard penalty.  

Σε μία αετοσανίδα στην οποία έχει επιβληθεί ποινή standard penalty, δεν 

μπορεί να γίνει ένσταση για την ίδια παράβαση από άλλη αετοσανίδα, ούτε 

μπορεί άλλη αετοσανίδα να ζητήσει αποκατάσταση γι’ αυτήν την ενέργεια 

της επιτροπής αγώνων (τροποποίηση RRS 60.1, 63.1 και A5). 

 

17 [DP] [NP] ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΚΑΦΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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17.1 Τα σκάφη καθώς και τα πρόσωπα υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη 

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 ταχυπλόου. 

17.2 Τα σκάφη υποστήριξης θα πρέπει να παραμένουν μακριά από την περιοχή 

όπου  αγωνίζονται σκάφη από το προειδοποιητικό σήμα της ιστιοδρομίας 

μέχρι όλα τα σκάφη να τερματίσουν την ιστιοδρομία ή η επιτροπή αγώνων 

σημάνει αναβολή, γενική ανάκληση ή διακοπή της ιστιοδρομίας. 

 

18 ΕΠΑΘΛΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ 

18.1 Θα βραβευθούν οι πρώτοι κάθε κατηγορίας. 

18.2 Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 1900, Κυριακή 2 Ιουνίου, στις 

εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Αίγινας. 

 

19 [NP] [DP] ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όλες οι αγωνιζόμενες αετοσανίδες και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να 

έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία 

ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους. 

 

 

20 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. 
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21 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Οι αγωνιζόμενοι και οι ιδιοκτήτες παραχωρούν στους διοργανωτές του 

αγώνα την άδεια και τα δικαιώματα λήψης φωτογραφικού́ και 

οπτικοακουστικού́ υλικού́ που απεικονίζει πρόσωπα και σκάφη κατά́ τη 

διάρκεια της διοργάνωσης και την αναπαραγωγή́ του ή μετάδοσή του σε 

οποιαδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της τηλεοπτικής διαφήμισης, 

για τις επικοινωνιακές ανάγκες της διοργάνωσης και την χρήση σε δελτία 

τύπου. 

 

22 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον 

διοργανωτή του αγώνα ή με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Αετοσανίδας (HKA) 

info@hellenickiteboarding.org . 

mailto:info@hellenickiteboarding.org
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 
 

KITE FOIL 
X1: START-1-4-5-FINISH 

X2: START-1-4-1-4-5-FINISH 
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TWIN TIP RACING 

START-1-2-4-5-FINISH 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


