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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
  
1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Ο ΝΟΤΚ, ο ΝΑΟΕΦ, ο ΣΕΑΝΑΤΚ και ο ΙΟΠ – ΔΕΗ, προκηρύσσουν το «3ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
2020» για σκάφη με πιστοποιητικό ισοζυγισμού ORCi, ORC Club, που περιλαμβάνει τους αγώνες: 
o ΚΟΡΦΟΣ - ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΑΣΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ το Σάββατοκύριακο 5 – 6 Σεπτεμβρίου 2020 
o ΑΓΚΙΣΤΡΙ το Σαββατοκύριακο 19 – 20 Σεπτεμβρίου 2020 
o ΜΕΘΑΝΑ, το Σαββατοκύριακο 10 – 11 Οκτωβρίου 2020. 

 
2 ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το “3ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2020” θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τους 
ιστιοπλοϊκούς αγώνες ανοικτής θαλάσσης όπως αυτοί περιγράφονται στις προκηρύξεις των αγώνων που 
αποτελούν το «3ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2020». 

 
3 ΧΟΡΗΓΟΙ – ΑΘΛΟΘΕΤΕΣ – ΔΩΡΟΘΕΤΕΣ 

Οι αθλοθέτες του Κυπέλλου θα είναι :  
 

 Αθλοθέτης η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης 
(Ε.Α.Θ.) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομόσπονδίας 

 

 Αθλοθέτης ο Οργανισμός Παιδικής Αγωγής 
& Άθλησης (Ο.Π.Α.Α.) Δήμου Καλλιθέας 

 

 Δωροθέτης η εταιρεία OSMOSIS 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
 
Ο διοργανωτής όμιλος καθενός από τους αγώνες που συμπεριλαμβάνονται στο «3ο ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2020», μπορεί να απαιτήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν σημαία ή αυτοκόλλητο 
με το σήμα της διοργάνωσης και/ή των χορηγών της καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων που θα 
τοποθετηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 20 της WS (WS Advertising Code) 
 

4 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
4.1 Θα ισχύσει ο Κανονισμός 20 της WS (WS Advertising Code). Οποιαδήποτε διαφήμιση επί σκάφους και 

αγωνιζομένων πρέπει να συμμορφώνεται με όσα ορίζει ο παραπάνω Kανονισμός και οι Ειδικές Διατάξεις 
της Εθνικής Αρχής του σκάφους. 
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5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σκάφη με πιστοποιητικό ισοζυγισμού ORCi, ORC Club, Non Spinnaker. Τα 

σκάφη πρέπει να έχουν έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης για το 2020 όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή 
και οι κανονισμοί της κλάσης τους. 

5.2 Επιτρέπεται η συμμετοχή και βαθμολόγηση ενός σκάφους σε μια και μόνο κλάση. 
5.3 Για τα σκάφη που είναι καταμετρημένα χωρίς μπαλόνι θα υπάρξει ειδική κατηγορία όπως περιγράφεται 

στο άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης. 
5.4 Το δικαίωμα συμμετοχής, ορίζεται για κάθε σκάφος στο ποσό των 65€ πρέπει να πληρωθεί ηλεκτρονικά 

με τη δήλωση συμμετοχής του αγώνα «ΚΟΡΦΟΣ 2020» και αφορά όλους τους αγώνες του «3ο 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2020». Η πληρωμή του παραβόλου θα γίνει στον εξής λογαριασμό της 
Τράπεζας ALPHABANK 

ALPHABANK IBAN : GR1701402390239002002000245 
 

6 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
6.1 Η Δήλωση συμμετοχής στο «3ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2020» μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μαζί 

με τη συμμετοχή στον πρώτο αγώνα του ΚΥΠΕΛΛΟΥ (ΚΟΡΦΟΣ 2020) με τη συμπλήρωση του ειδικού 
έντυπου Δήλωσης Συμμετοχής που διατίθεται στα sites των διοργανωτών ομίλων και στον ηλεκτρονικό 
πίνακα ανακοινώσεων του πρώτου αγώνα: 
o Για ολόκληρο το «3ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2020» μέχρι την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 και 

ώρα 14:00. 
Με την υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής το σκάφος θεωρείται προεγγεγραμμένο. Δεν θα γίνουν 
δεκτές δηλώσεις συμμετοχής μετά το πέρας της πρώτης ιστιοδρομίας του πρώτου αγώνα από 
τους τρεις που αποτελούν τη διοργάνωση (ΚΟΡΦΟΣ ΝΟΤΚ) 
 

7 ΕΓΓΡΑΦΗ 
7.1 Σκάφος θα θεωρείται εγγεγραμένο μετά την αποστολή μέσω email του καταθετηρίου παραβόλου 

συμμετοχής. 
7.2 Κάθε κυβερνήτης πρέπει να αποστείλει τα προβλεπόμενα έγγραφα συμμετοχής σε αγώνα όπως ορίζουν 

οι κανονισμοί και η προκήρυξη του κάθε αγώνα συμπεριλαμβανομένου του παραβόλου συμμετοχής. 
 

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 14:00 Λήξη ορίου προεγγραφών για το «3ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
2020» 

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 20:00 Εγγραφή στο 3ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2020 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ «ΚΟΡΦΟΣ 2020» 

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 10:30 
Αγώνας : ΚΟΡΦΟΣ – ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΑΣΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ   
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 :ΦΑΛΗΡΟ – ΠΛΑΤΙΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 :ΦΑΛΗΡΟ – ΚΟΡΦΟΣ 

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 11:00 Αγώνας : ΚΟΡΦΟΣ – ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΑΣΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ  
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 : ΚΟΡΦΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ 

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 11:00 Αγώνας : ΑΓΚΙΣΤΡΙ  
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4:ΦΑΛΗΡΟ – ΑΓΚΙΣΤΡΙ 

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 11:00 Αγώνας : ΑΓΚΙΣΤΡΙ  
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5: ΑΓΚΙΣΤΡΙ – ΦΑΛΗΡΟ 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1244/event?name=korfos-2020
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1244/event?name=korfos-2020
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1244/event?name=korfos-2020
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Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020 11:00 
Αγώνας : ΜΕΘΑΝΑ  
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 6 : ΦΑΛΗΡΟ – Αγ. ΜΑΡΙΝΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 7 : ΦΑΛΗΡΟ – ΜΕΘΑΝΑ 

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 11:00 Αγώνας : ΜΕΘΑΝΑ  
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 8: ΜΕΘΑΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ 

 
Λεπτομέρειες των διαδρομών ισχύουν όπως περιγράφονται στις προκηρύξεις & οδηγίες πλού των 

διοργανωτών ομίλων. 
 

9 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΣΕΩΝ 
9.1 Τα σκάφη θα διαχωριστούν στις κλάσεις PERFORMANCE, SPORT, Non Spinnaker, Double Handed 

(όπως περιγράφεται στις προκηρύξεις των συμπεριλαμβανομένων αγώνων) και σε κατηγορίες 
ανάλογα με το πλήθος συμμετοχών των δηλωθέντων σκαφών. 

9.2 Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να διαχωρίσει τις κλάσεις ανάλογα με την 
συμμετοχή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

9.3 Οι κατηγορίες του κυπέλλου δεν θα είναι απαραίτητα οι ίδιες με τις κατηγορίες που συγκροτούνται σε 
κάθε αγώνα μεμονωμένα. 

 
10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 
10.1 Ο υπολογισμός διόρθωσης χρόνου για τις ιστιοδρομίες θα γίνει με τα συστήματα υπολογισμού που 

περιγράφονται στις προκηρύξεις των αγώνων από τους διοργανωτές ομίλους. 
10.2 Θα ισχύσει το σύστημα βαθμολογίας Low Point των RRS Appendix A. Οι ισοβαθμίες θα επιλύονται όπως 

ορίζει το Παράρτημα Α8. 
10.3 Όλες οι ιστιοδρομίες, όλων των αγώνων, έχουν συντελεστή βαρύτητας ίσο με 1. 
10.4 Οι νικητές του «3ου ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2020» θα αναδειχθούν με άθροιση της βαθμολογίας των 

ιστιοδρομιών που θα διεξαχθούν. Θα εξαιρεθεί η βαθμολογία μιας ιστιοδρομίας μετά την ολοκλήρωση 5 
ιστιοδρομιών και η εξαίρεση δεύτερης ιστιοδρομίας μετά την ολοκλήρωση 7 και πλέον ιστιοδρομιών. 

10.5 Αρκεί να ολοκληρωθούν 3 ιστιοδρομίες για να θεωρηθεί έγκυρο το «ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2020». 
 

11 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
Όλοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες του «3ου ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2020»  (κυβερνήτης και μέλη 
πληρώματος) με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους συναινούν, στην από τον διοργανωτή 
όμιλο και τον χορηγό και κατά την κρίση τους συλλογή, χρήση και αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο 
των ονομάτων, βιογραφικών και φωτογραφιών των συμμετεχόντων (κυβερνητών, πληρωμάτων και 
σκαφών). Ομοίως επιτρέπουν, χωρίς αντάλλαγμα, την χρήση του εν λόγω υλικού για την δημιουργία και 
εκμετάλλευση έργων ήχου ή/και εικόνας, φωτογραφιών και προωθητικού υλικού κάθε είδους, στην 
εγγραφή και άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με κάθε μέσο και τρόπο του σχετικού 
υλικού και στην μετάδοση και παρουσίαση του στο κοινό με κάθε τρόπο κατά την διάρκεια των αγώνων 
και μετά την λήξη τους, επ' αόριστον.   
 

12 ΕΠΑΘΛΑ 
12.1 Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης κάθε κλάσης 

(PERFORMANCE, SPORT, Non Spinnaker, Double Handed) 
12.2 Στον πρώτο νικητή κλάσεως PERFORMANCE και στον πρώτο νικητή κλάσεως SPORT θα απονεμηθεί 

το επαμoιβόμενο έπαθλο της διοργάνωσης καθώς και από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Επίσης θα 
κληρωθεί ένα ακόμα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταξύ των συμμετεχόντων σκαφών. 

12.3 Στους νικητές των κατηγοριών θα απονεμηθούν έπαθλα ανάλογα με τη συμμετοχή. Μέχρι 5 σκάφη θα 
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δοθεί 1 έπαθλο, μέχρι 8 σκάφη θα δοθούν 2 έπαθλα και για περισσότερα από 8 σκάφη θα 
δοθούν 3 έπαθλα. 

12.4  Η τελετή απονομής επάθλων θα γίνει σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθούν. 
  

13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Οι Γραμματείες της διοργάνωσης είναι :  
Ν.Ο.Τ.Κ. 
Τηλ. 210 4810390 Φαξ. 210 4131549  
Web site: www.notk.gr E-mail: info@notk.gr 
 
Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. 
Τηλ. 210 4130805, Φαξ. 210 4130894 
Web site: www.seanatk.gr E-mail: seanatk@otenet.gr 
 
Ν.Α.Ο.Ε.Φ. 
Τηλ. 210 4101113, 
Website: www.naoef.gr E-mail 1: naoef@naoef.gr  Ε-mail 2 : naoefsailingclub@gmail.com 

 
ΙΟΠ - ΔΕΗ 
Τηλ. 210 4839818, Φαξ. 210 4839817 
Website: www.iop-dei.gr E-mail: info@iop-dei.gr 

 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
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