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ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ  

ΒΑΣΙΛΑΔΙ 2022 
 

Ο Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου, διοργανώνει διασυλλογικό 
αγώνα για σκάφη Optimist & ILCA 4 (Laser 4.7) στις 4 και 5 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2022.O αγώνας τελείται υπό την αιγίδα της ΕΙΟ. 

 
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
Θα ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοί: 
1.1 Οι Κανόνες και Κανονισμοί όπως αυτοί ορίζονται από τους 
Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (WORLD SAILING RRS) 2021 – 2024. 
1.2 Οι κανονισμοί των κλάσεων (με τις τροποποιήσεις αυτής της 
Προκήρυξης και των Οδηγιών Πλου) 
1.3 Η παρούσα Προκήρυξη. 
1.4 Οι Οδηγίες Πλου. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι 
οδηγίες πλου. 
1.5 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 AntigenTest την ημέρα του αγώνα ή 
αν αυτό δεν είναι δυνατόν το τελευταίο 24ωρο πριν τον αγώνα από 
τους προληπτικούς ελέγχους με τεστ αντιγόνου COVID-19, 
εξαιρούνται όσοι προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικό νόσησης (σε ισχύ). 
1.6 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. 
1.7 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. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

2.1 Οι οδηγίες πλου είναι δυνατόν να τροποποιήσουν και άλλους 
Κανόνες. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες πλου. 
2.2 Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων 
το Σάββατο 4/7 και ώρα 09:30-11.30. 
2.3 Ο ηλεκτρονικός επίσημος πίνακας ανακοινώσεων του Αγώνα 
βρίσκεται στην διεύθυνση 
www.racingrulesofsailing.org/documents/3955/event 
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3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 OPTIMIST U16 - U13  
 ILCA 4  

 
4. ΧΟΡΗΓΟΙ 

4.1 Ισχύει ο Κανονισμός 20 της World Sailing (World Sailing 
Advertising Code) καθώς και όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή. 
4.2 Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της 
Ε.Ι.Ο. 
4.3 Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που 
θα τους προμηθεύσει η Οργανωτική Επιτροπή. 

 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι 
έγκυρου δελτίου της Ε.Ι.Ο εν ισχύ. 
5.2 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 : nommes@live.com μέχρι την Πέμπτη 2/6/2022 
και ώρα 21:00. 
α) Για τον αθλητή: 
 Αντίγραφο ασφαλιστηρίου σκάφους 
 Αντίγραφο έγκρισης ατομικής διαφήμισης, εάν υπάρχει. 
 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. 
Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων με τις 
δηλώσεις συμμετοχής. 
5.3  Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχτεί 
δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη του χρονικού ορίου 
υποβολής και μέχρι το Σάββατο 4-6-22 και ώρα 10:00 

 
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Σάββατο 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 9.30-11.30 Αφίξεις –  
Δηλώσεις συμμετοχής στη γραμματεία (Πολυχώρος ‘ΕΞΟΔΟΣ‘ 
παραλία Τουρλίδας). 
13:00Εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας 

 Κυριακή  5 ΙΟΥΝΙΟΥ ώρα εκκίνησης 11:00 
 Έχουν προγραμματιστεί έξι ιστιοδρομίες. 

Δεν θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την 
ημέρα.  
Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί κανένα 
προειδοποιητικό σήμα μετά τις 17:00. 
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7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν  στη θαλάσσια περιοχή της 
Τουρλίδας.  

 
8. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Λεπτομέρειες για τις διαδρομές θα ανακοινωθούν με τις οδηγίες πλου. 
 

9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
9.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, Παράρτημα Α 
RRS 2021-2024. 
9.2 Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος αν πραγματοποιηθεί έστω και 1 
ιστιοδρομία.. 
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. 

 
10. ΠΟΙΝΕΣ 

Θα εφαρμοστεί το παράρτημα Ρ των RRS 
 

11. .ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
11.1 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 

 
12. ΣΚΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τα σκάφη 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. Υποχρεωτικά όλοι οι προπονητές 
θα πρέπει να έχουν VHF. 

 
13. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα συμμετέχοντα σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν στις 
εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου στο λιμάνι  και 
στο χώρο των αγώνων στη Τουρλίδα, σε ελεγχόμενο και ασφαλή 
χώρο. (Πολυχώρος ’ΕΞΟΔΟΣ‘ παραλία Τουρλίδας ). Φαγητό και 
νερό θα δίδονται στους αθλητές και προπονητές πριν την έναρξη 
των ιστιοδρομιών. 

 
14. ΕΠΑΘΛΑ 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές – νικήτριες 
των ακόλουθων κατηγοριών. με την προϋπόθεση ότι σε κάθε 
κατηγορία θα υπάρχουν τουλάχιστον 4 τερματίσαντα σκάφη: 

 Optimist U16 (Αγόρια – Κορίτσια) 
 Optimist U13 ( Αγόρια – Κορίτσια) 
 ILCA 4 (Laser 4,7)  (Αγοριών - Κοριτσιών) 
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H απονομή θα γίνει μετά το πέρας των ιστιοδρομιών στο χώρο των 
αγώνων.  

15. ΕΥΘΥΝΗ 
15.1 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. 
15.2 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. 

 
16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 

16.1 Κάθε σκάφος οφείλει να διαθέτει την από το νόμο απαραίτητη 
ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων.  
16.2 Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη το σκάφος να έχει ικανοποιητική 
ασφαλιστική κάλυψη για βλάβες και αστική ευθύνη (πρόσωπα και 
περιουσία) 

 
17. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Οι αγωνιζόμενοι και οι ιδιοκτήτες παραχωρούν στον Ν.Ο. 
Μεσολογγίου την άδεια και τα δικαιώματα λήψης φωτογραφικού και 
οπτικοακουστικού υλικού που απεικονίζει πρόσωπα και σκάφη 
κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και την αναπαραγωγή του ή 
αναμετάδοσή του σε οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης και 
της τηλεοπτικής διαφήμισης, για τις ανάγκες της παρούσας ή 
μελλοντικής διοργάνωσης και τη χρήση σε δελτία τύπου. 

 
18. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται από τη 
γραμματεία των αγώνων, στα τηλέφωνα: 6974271607, 
6976053501, 6978444888.    
email: nommes@live.com  
Υγειονομικός Υπεύθυνος: Πέτρος Πετρόπουλος 6948044731 

 

Η οργανωτική επιτροπή 

 

 

 


