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  «ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΛΗΣ 2022 & OPEN ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΟ DRAGON» 
15-16 Ιανουαρίου  2022 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Η σημείωση [NP] σε ένα κανόνα σημαίνει ότι ένα σκάφος δεν μπορεί να κάνει ένσταση σε ένα άλλο σκάφος για 
παράβαση αυτού του κανόνα. Αυτό αλλάζει τον RRS 60.1(α). 
Η σημείωση «[DP]» σε ένα κανόνα στην Προκήρυξη του αγώνα σημαίνει ότι η ποινή για παράβαση του κανόνα 
αυτού μπορεί, κατά την διακριτική εξουσία της Επιτροπής Ενστάσεων, να είναι μικρότερη από την ακύρωση.  
 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

O Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, διοργανώνει τους Ιστιοπλοϊκούς αγώνες: 
«ΕΛΛΗΣ 2022 & OPEN ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΟ DRAGON (A φάση)».  

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

2.4 M R - HANSA - EUROPE - LIGHTNING - DRAGON 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισμοί: 
3.1. Οι Κανόνες και Κανονισμοί όπως αυτοί ορίζονται από τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (WORLD 

SAILING RRS) 2021 – 2024. 
3.2. Οι κανονισμοί των κλάσεων (με τις τροποποιήσεις αυτής της Προκήρυξης και των Οδηγιών Πλου). 
3.3. Η παρούσα Προκήρυξη. 
3.4. Οι Οδηγίες Πλου. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι οδηγίες πλου. 
3.5. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερωθούν και να τηρούν το Επικαιροποιημένο Αγωνιστικό 

Υγειονομικό Πρωτόκολλο μετάδοσης του COVID-19 της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 
εγκεκριμένο  από την Γενική Γραμματία Αθλητισμού, όπου απαιτείται από όλους τους αθλητές / 
αθλήτριες καθώς και από προπονητές /συνοδούς η αποστολή στην γραμματεία της διοργάνωσης, 
Αρνητικού Αποτελέσματος μοριακού (RT-PCR) 24-48 ώρες πριν τον αγώνα ή Αρνητικού 
Αποτελέσματος Rapid Antigen Test την ημέρα του αγώνα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν το τελευταίο 
24ωρο πριν τον αγώνα. 

3.6. Πρωτόκολλα και Οδηγίες που αφορούν στο COVID-19 μπορεί να εκδοθούν ανά πάσα στιγμή, θα 
αναφέρουν δε εάν έχουν την ισχύ ενός κανόνα. 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 
στις ιστοσελίδες:  
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/  
https://www.gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_12_11_2021.pdf 

3.7. 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. 
 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
https://www.gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_12_11_2021.pdf
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3.8. Η οργανωτική επιτροπή μπορεί να αναβάλει ή ακυρώσει την διοργάνωση οποιαδήποτε στιγμή εάν 
θεωρήσει ότι αυτό απαιτείται για λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19. Οι συμμετέχοντες δεν 
έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιαδήποτε έξοδα έχουν κάνει για 
την συμμετοχή ή την προετοιμασία της συμμετοχής στην διοργάνωση.  

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ  

4.1. Οι οδηγίες πλου θα είναι διαθέσιμες στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3164/event, μετά τις 17:00 στις 14 Ιανουαρίου 
2022.  

4.2. Οι οδηγίες πλου θα αποτελούνται από τις Οδηγίες του Παραρτήματος S των RRS, Πρότυπες Οδηγίες 
Πλου, και από συμπληρωματικές οδηγίες που θα αναρτηθούν στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων 
(βλ. άρθρο 4.1).    

5. ΧΟΡΗΓΟΙ 

Οι χορηγοί του αγώνα θα ανακοινωθούν. 

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

6.1. Ο επίσημος ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων ευρίσκεται στην ιστοσελίδα 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3164/event. Φυσικός πίνακας ανακοινώσεων θα 
ευρίσκεται μπροστά από την Αθλητική Γραμματεία του Ομίλου. 

6.2. [DP] Ενόσω αγωνίζεται, εκτός από κατάσταση ανάγκης, ένα σκάφος δεν πρέπει να κάνει εκπομπές 
φωνής ή δεδομένων ή να δέχεται επικοινωνία φωνής ή δεδομένων που δεν είναι διαθέσιμη σε όλα 
τα σκάφη.   

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

7.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο εν ισχύ. 
7.2. Η δήλωση συμμετοχής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο Αρ. Μητρώου ΕΙΟ του 

αθλητή/αθλήτριας, μαζί µε τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα εν ισχύ πρέπει να υποβληθεί 
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ycg.gr/registration μέχρι την Παρασκευή 14 
Ιανουαρίου 2022  στις 17:00: 
α) Για τον αθλητή: 

• Αντίγραφο αθλητικού δελτίου Ε.Ι.Ο. 

• Αντίγραφο ασφαλιστηρίου σκάφους 

• Αντίγραφο έγκρισης ατομικής διαφήμισης, εάν υπάρχει. 

• Αποδεικτικό πληρωμής παράβολου συμμετοχής. 

• Υπεύθυνη δήλωση γονέα 

• Απαιτούμενα δικαιολογητικά covid  
β) Για τον / τους προπονητές: 

• Ταυτότητα προπονητή. 

• Άδεια χειριστή ταχυπλόου. 

• Ασφαλιστήριο ταχυπλόου. 

• Αποδεικτικό εγγραφής Πανελλήνιο Αθλητικό Σύνδεσμο Προπονητών Ιστιοπλοΐας. 
 
 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3164/event
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3164/event
https://ycg.gr/registration
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7.3. Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα πρέπει να υποβάλλουν τα έγγραφα, πιστοποιητικά κλπ. που 
επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την προφύλαξη και περιορισμό της μετάδοσης του 
COVD-19. 

7.4. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά τη λήξη του 
χρονικού ορίου υποβολής. 

8. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

8.1. Το παράβολο της συμμετοχής στον αγώνα ορίζεται: 

• Για τις κατηγορίες των μονοθέσιων σε δέκα ευρώ (10€). 

• Για τις κατηγορίες των διθέσιων σε είκοσι  ευρώ (20€). 

• Για τις κατηγορίες των τριθέσιων σε τριάντα  ευρώ (30€). 
8.2. Το Παράβολο συμμετοχής μπορεί να πληρωθεί : 

α) με τραπεζική μεταφορά στις Τράπεζες : 

• ALPHA BANK     IBAN  GR61 0140 1270 1270 0200 2000 260  

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ   IBAN : GR07 0110 0710 0000 0714 8001 923 
Δικαιούχος : ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

β) με πιστωτική κάρτα στην με πληρωμή στην  Αθλητική Γραμματία του Ναυτικού Όμιλου 
Ελλάδος, πριν την έναρξη του Αγώνα. Γίνονται δεκτές οι πιστωτικές Κάρτες VISA, & 
MASTERCARD. 

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μπορεί να γίνει στην Αθλητική Γραμματεία του ΝΟΕ μέχρι το 
Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:30 

γ) μέσω PAYPAL στον σύνδεσμο : paypal.me/yachtclubofgreece 
Δικαιούχος : ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

8.3. Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη με την αποστολή των αποδεικτικών πληρωμής μέσω email στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση (sailing@ycg.gr) της Αθλητικής Γραμματείας του ΝΟΕ. Το όνομα του 
κυβερνήτη πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις  τραπεζικές συναλλαγές καθώς και σε κάθε άλλη σχετική 
αλληλογραφία. 

9. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

9.1. Θα ισχύσει ο Κώδικας Διαφήμισης (Advertising Code) της World Sailing καθώς και όσα ορίζει η Εθνική 
Αρχή. 

9.2. Τα σκάφη μπορεί να απαιτηθεί να επιδείξουν διαφήμιση που θα έχει επιλεγεί και θα παρέχεται από 
την οργανωτική αρχή. 

9.3. Η οργανωτική αρχή μπορεί να προμηθεύσει διακριτικά (bibs) τα οποία οι διαγωνιζόμενοι 
υποχρεούνται να φορούν όπως επιτρέπεται από τον World Sailing Advertising Code. 

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Παρασκευή  14 Ιανουαρίου 2022  17:00  Λήξη ορίου ηλεκτρονικών εγγραφών. 
Σάββατο       15 Ιανουαρίου 2022 09:30  Λήξη ορίου ηλεκτρονικής υποβολής βεβαιώσεων 

σχετικών με το εν ισχύ πρωτόκολλο  COVID 19, σύμφωνα με το 
εν ισχύ επικαιροποιημένο πρωτόκολλο. 

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022   11:00  Ιστιοδρομίες. 
                     11:00  Ιστιοδρομίες. 

10.1. Έχουν προγραμματιστεί 6 ιστιοδρομίες. 
10.2. Δεν θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες ανά ημέρα. 

http://paypal.me/yachtclubofgreece
mailto:sailing@ycg.gr
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10.3. Την τελευταία μέρα δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00. 

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Τα αγωνιζόμενα σκάφη θα είναι διαθέσιμα για ελέγχους πριν και μετά από κάθε ιστιοδρομία. 

12. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρμο. 

13. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Λεπτομέρειες για τις διαδρομές θα ανακοινωθούν στις Οδηγίες Πλου. 

14. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

Όπως θα ορίζονται στις οδηγίες πλου 

15. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

15.1. Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος αν πραγματοποιηθούν 2 ιστιοδρομίες. 
15.2. Θα ισχύσει το σύστημα βαθμολογίας Low Point των RRS Appendix A. Η επίλυση τυχόν ισοβαθμιών θα 

ανακοινωθεί στις Οδηγίες Πλου. 
15.3. 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. 

15.4. Τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3164/event 

16. ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

16.1. Δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής 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 Πανελλήνιο Αθλητικό Σύνδεσμο Προπονητών Ιστιοπλοΐας. 

16.2. Οι παραπάνω πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 
6.2.(β) αυτής της προκήρυξης. 

17. ΣΚΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τα σκάφη προσώπων υποστήριξης 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. 

18. ΕΥΘΥΝΗ 

18.1. 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. 

18.2. Εφιστούμε την προσοχή των αγωνιζομένων στο θεμελιώδη κανόνα 3 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. 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3164/event
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19. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 

19.1. Κάθε σκάφος οφείλει να διαθέτει την από το νόμο απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. 
19.2. Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη το σκάφος να έχει ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για βλάβες και 

αστική ευθύνη (πρόσωπα και περιουσία). 

20. ΕΠΑΘΛΑ 

20.1. Θα απονεμηθούν έπαθλα στους 3 (τρεις) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
20.2. Οι Νικητές κάθε κατηγορίας θα λάβουν τον επισείοντα του αγώνα. 
20.3. Η ημέρα και ώρα της τελετής απονομής θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση.   

21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Γραμματεία της διοργάνωσης είναι η Αθλητική Γραμματεία του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος. 
Αξιωματικός Ημέρας:  Στρατής Ανδρεάδης 
Υπεύθυνη Γραμματείας:  Άννα Θεοφίλου. 
Υγειονομικός Υπεύθυνος:  Ηλίας Μανωλάκης. 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  210-42 20 506, & 690 904 6525  
E-mail:    sailing@ycg.gr 
Ιστοσελίδα ΝΟΕ:  www.ycg.gr    
 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή 

mailto:sailing@ycg.gr

