
 

 

διοργανώνει τον:  

Open Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα  

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 2022 

17-18 Δεκεμβρίου 2022  

                             ILCA 7 - ILCA 6- ILCA 4  

 

 

 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
 

Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα  «ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 2022» , 

για σκάφη ILCA 7 - ILCA 6- ILCA 4. 

 

Γραμματεία αγώνων : Τηλ. 6907211511   email: nokalamakiou1947@gmail.com 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :  ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΑΛΑΝΗ Τηλ. 6907211511 
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1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Ο αγώνας θα διέπετε από τους κανονισμούς όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας       

(RRS 2021-2024) της World Sailing.  

Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή 

Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.   

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  

Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο., φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να 

κατατεθεί στη γραμματεία των αγώνων.   

  

3. Δικαίωμα Συμμετοχής - Δηλώσεις   

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και αθλήτριες που είναι κάτοχοι έγκυρου δελτίου της Ε.Ι.Ο. σε ισχύ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλάση ILCA 4 έχουν αθλητές και αθλήτριες που έχουν γεννηθεί το 2005 και μετά. 

3.2 Συμμετοχές στις διοργανώσεις μπορούν να υποβληθούν μόνον από Ομίλους μέλη της Ε.Ι.Ο.   

3.3 Δικαίωμα δήλωσης σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΙΟ θα έχουν οι προπονητές που 

διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α. και σύμφωνα με τον Νόμο 4809/2021 έγκυρη 

ταυτότητα προπονητή ιστιοπλοΐας από το ΠΑ.Σ.Π.Ι.   

3.4 Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν τις συμμετοχές των αθλητών και αθλητριών το αργότερο μέχρι και την 

Πέμπτη 15/12/22 και ώρα 14:00, με e-mail στη γραμματεία του διοργανωτή ομίλου. Στις δηλώσεις συμμετοχής 

θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ο Α.Μ. Ε.Ι.Ο. του αθλητή ή αθλήτριας ώστε να ελέγχεται η εγκυρότητα 

του δελτίου.   

3.5 

Μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν (ηλεκτρονικά στο email του διοργανωτή ομίλου) 

και τα παρακάτω:  

  

a) Έγγραφη δήλωση συναίνεσης συμμετοχής του αθλητή/τριας από τον γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα τους.   

  

b) Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των σκαφών και των σκαφών συνοδείας.   

  

3.6 Η γραμματεία του διοργανωτή ομίλου θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τους συμμετέχοντες ομίλους για την 

ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής δύο ημέρες προ της έναρξης των αγώνων, αφού καταβληθεί και 

το παράβολο συμμετοχής στον διοργανωτή όμιλο.   

  

3.7 Όταν ένας αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει δήλωση συμμετοχής και πληρώσει το παράβολο για τον αγώνα, 

αλλά δεν συμμετάσχει τελικά ή αποσυρθεί χωρίς την έγκριση της ΟΑ, τότε η ΟΑ μπορεί να παρακρατήσει 

το καταβληθέν παράβολο συμμετοχής.   

  

3.8 Η ΟΑ μπορεί να αναβάλει ή ακυρώσει την διοργάνωση αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας (ενδεικτικά  

άσχημες καιρικές συνθήκες, απαγόρευση μετακινήσεων από την πολιτεία κ.ά.). Σε αυτή την περίπτωση οι 

δηλώσεις συμμετοχής ακυρώνονται και θα πρέπει να υποβληθούν ξανά με βάση τις νέες ημερομηνίες, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. Τα παράβολα συμμετοχής που έχουν καταβληθεί παραμένουν στην 

διάθεση της ΟΑ και επιστρέφονται αν μια συμμετοχή ή η διοργάνωση ακυρωθεί.   



Σελίδα 3  

  

3.9 Tα πρόσωπα υποστήριξης και τα σκάφη τους θα πρέπει να δηλωθούν στην γραμματεία της ΟΑ στην 

προθεσμία της παραγράφου 3.4. Για κάθε σκάφος που δηλώνεται θα πρέπει να αποστέλλονται και τα 

στοιχεία και η άδεια του χειριστή του.   

  

3.10 Ένας τουλάχιστον προπονητής ή προπονήτρια θα πρέπει να δηλωθεί για κάθε Όμιλο που συμμετέχει 

με αθλητές ή αθλήτριες στην διοργάνωση. Ο κάθε Όμιλος ανά δέκα (10) αθλητές ή αθλήτριες που δηλώνει 

θα πρέπει να διαθέτει ένα (1) συνοδευτικό σκάφος  

   

4. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

4. Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 15 Ευρώ και θα πρέπει να καταβληθεί στα γραφεία  του διοργανωτή 

ομίλου.  

  

  
5.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

  

Σάββατο 17/12/2022 12:00 Εκκίνηση ιστιοδρομιών  ILCA7, ILCA 6, ILCA4 

Κυριακή 18/12/2022 11:00 Εκκίνηση ιστιοδρομιών ILCA7, ILCA 6, ILCA4 

Κυριακή 18/12/2022  Θα ανακοινωθεί η ώρα για την απονομή των επάθλων  

  

Έχουν προγραμματιστεί 6 ιστιοδρομίες. Δε θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την 

ημέρα. Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 δε θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα μετά τις 16:00.  

  

6.ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ   

Οι οδηγίες πλου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.racingrulesofsailing.org με την επωνυμία του αγώνα 
και ειδικότερα στον σύνδεσμο : https://www.racingrulesofsailing.org/documents/5236/event 

  

7.ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην ευρύτερη περιοχή εξωτερικά της Μαρίνας Αλίμου. Το κέντρο 

προσδιορίζεται στις συντεταγμένες  Ν 37.891134 και Ε 23.693480 με ακτίνα 2 ναυτικών μιλίων.  

 

8. ΔΙΑΔΡΟΜΗ   

Λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις οδηγίες πλου.   

9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

9.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, Παράρτημα Α των RRS της World Sailing.   

9.2 Πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 1 ιστιοδρομία για να είναι έγκυρος ο αγώνας.   

9.3 Εάν πραγματοποιηθούν 3 ιστιοδρομίες, θα υπολογιστούν όλες για τη βαθμολογία ενός σκάφους. Εάν 

πραγματοποιηθούν 4 και άνω ιστιοδρομίες θα εξαιρείται η χειρότερη.   
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10. ΠΟΙΝΕΣ   

10.1 Αν ο προπονητής δεν έχει επαφή με VHF καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να επιβληθεί από την 

Επιτροπή Ενστάσεων ποινή στους αθλητές του, που μπορεί να είναι και μικρότερη της ακύρωσης.   

10.2 Οι προπονητές κατά τον απόπλου και κατάπλου στην Μαρίνα του Αλίμου  θα πρέπει να είναι 

συντονισμένοι στο κανάλι 9.   

10.3 Λοιπές ποινές όπως προσδιορίζονται στις Οδηγίες Πλου.   

 11.ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ                                                                                                     

Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν ηλεκτρονικά στο email nokalamakiou1947@gmail.com. 

 
Οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν βραχιόλι ασφαλείας (quick-stop) 

που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι ταυτότητας προπονητού ιστιοπλοΐας.   

  

12.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ   

Τα συμμετέχοντα σκάφη που προέρχονται από ομίλους εκτός Σαρωνικού μπορούν να φιλοξενηθούν στις 

εγκαταστάσεις του Ομίλου. Πληροφορίες για την διαδικασία δίνονται από τη γραμματεία στο τηλ: 210-9814835 

και στο nokalamakiou1947@gmail.com   

  

13.ΕΠΑΘΛΑ   

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους νικητές των κατηγοριών της γενικής βαθμολογίας ως ακολούθως,:   

• ILCA 7   

• ILCA 6 ( Ανδρών - Γυναικών )  

• ILCA 4 ( Εφήβων - Νεανίδων - U16)  

 

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18/12/2022 σε ώρα που θα ανακοινωθεί, στις εγκαταστάσεις του 

Ομίλου.   

14. ΕΥΘΥΝΗ  

Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 3 RRS της World Sailing. Ο 

διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή 

πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα.   

  

15.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ   

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από την 

Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης 540.000 ευρώ προς τρίτους.   

16.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του NOK στο τηλέφωνο 

6907211511 και e-mail: nokalamakiou1947@gmail.com   

  


