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OPENΚΤΠΔΛΛΟΦΘΙΝΟΠΩΡΟΤ,ΔΙΜΝΗΜΗΝΝΑΤΑΡΥΟΤΒΟΣΗ 
 

16 & 17ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 
 

ΝΑΤΣΙΚΟΟΜΙΛΟΘΔΑΛΟΝΙΚΗΝΑΤΣΙ

ΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΚΣΗΘΔΡΜΑΪΚΟΤ 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗΑΓΩΝΑ 

Ηζεκείσζε«[DP]»ζεέλαθαλόλαζηελΠξνθήξπμεηνπαγώλαζεκαίλεη όηη ε 
πνηλή γηα παξάβαζε ηνπ θαλόλα απηνύ κπνξεί, θαηά 
ηελδηαθξηηηθήεμνπζίαηεοεπηηξνπήοελζηάζεσλ,λαείλαηκηθξόηεξεαπόηελαθ
ύξσζε. 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ο Ναπηηθόο Όκηινο Θεζζαινλίθεο θαη ν Ναπηηθόο Όκηινο 
ΑθηήοΘεξκατθνύδηνξγαλώλνπλ ην Κύπειιν Φζηλνπώξνπεηο κλήκελ 
Ναπάξρνπ Βόηζε, ηoΣαββαηνθύξηαθν 16 θαη 17 Οθησβξίνπ γηαζθάθε 
ηύπνπ Optimist, Laser, 420 &Hansa 
Νόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ Ναπηηθόο Όκηινο Θεζζαινλίθεο  
είλαη ν πξόεδξνο ηνπ ΝαπηηθνύΟκίινπΘεζζαινλίθεοΛάδαξνο Τζαιίθεο 
θαη ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Αθηήο Θεξκατθνύ ν Φξίζηνο Μνζρνβίηεο. 
Υγεηνλνκηθόοππεύζπλνο(CMO)ηνπαγώλανξίδεηε εΒαΐαΝηαξδάλνπ. 

Ο αγώλαο δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε Αγσληζηηθό Υγεηνλνκηθό 
Πξσηόθνιινηεο Δ.Ι.Ο, όπσο εγθξίζεθε από ηελ Δπηζηεκνληθή 
Υγεηνλνκηθή ΔπηηξνπήηεοΓΓΑ.ΗΟιηθήΔπηθηλδπλόηεηαηνπαγώλα 
είλαηΠνιύΦακειή. 

2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΑΓΩΝΩΝ 

Η γξακκαηεία αγώλσλ ζα είλαη ζηα γξαθεία ηνπ Ν.Ο.Θ. ηει: 
2310413262,fax:2310417369,e-mail:nautical@ncth.gr, 
OfficialNoticeBoard:https://www.racingrulesofsailing.org/documents/288
1/event 

 
3. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

Optimist (Αγόξηα, Κνξίηζηα 2006 θαη κεηά), Optimist (Παίδεο, 

mailto:nautical@ncth.gr
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2881/event
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2881/event
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2881/event
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Κνξαζίδεο2009 θαη κεηά), Laser 4,7 (Αγόξηα – Κνξίηζηα 2004 θαη κεηά), 

Laserradial (Γεληθή),standard (Γεληθή), 420 (Γεληθή), &Hansa(Γεληθή). 
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Γηαηνζρεκαηηζκόθαηεγνξίαοπξέπεηλαζπκκεηέρνπλθαηαγσληζηνύληνπιάρη

ζηνληξία(3) όκνηα ζθάθε. 

4. ΚΑΝΟΝΔ 
4.1 Οη αγώλεο ζα δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο όπσο απηνί νξίδνληαη 

ζηνποΚαλόλεοΑγώλσλΙζηηνπινΐαοRRS2021-
2024ηεοW.S.,ηνποθαλνληζκνύο ησλ θιάζεσλ, θαζώο θαη από ηηο 
εζληθέοδηαηάμεηο ηεοΔ.Ι.Ο. 

4.2 Σηνλθαλόλα61.1πξνζηίζεηαη:Σθάθνοπνππξνηίζεηαηλαθάλεηέλζηαζε 
πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ γηα ην ζθάθνοελαληίνλ ηνπ 
νπνίνπ ζα γίλεη ε έλζηαζε, ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκόηνπ. 

4.3 Ο θαλόλαο 7(a) ηεο θιάζεο Laser ηξνπνπνηείηαη σο εμήο : κόλν 
έλαάηνκνκπνξείλαεπηβαίλεηζηνζθάθνοθαηάηελδηάξθεηαηεοηζηηνδξνκίαοθ
αηζαπξέπεηλαείλαηαπηόπνπδειώζεθεζηεδηνξγάλσζε. 

4.4 Οηνδεγίεοπινπκπνξνύλλαηξνπνπνηήζνπλθαλόλεο,όπνπαπηόεπηηξέπεηαη(
θαλόλαο86RRS2021-2024). 

 

5. ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ 
5.1. Ο αγώλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία C σο πξνο ηνλ θαλνληζκό 

20W.S. 
5.2. Σθάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε 

ηεοΔ.Ι.Ο. 
5.3. ΦσηναληίγξαθνηεοέγθξηζεοπξέπεηλαθαηαηεζείζηεΓξακκαηείααγώλσλ. 
5.4. Ταζθάθεκπνξείλαππνρξεσζνύλλαθέξνπλδηαθήκηζεπνπζαεπηιεγεί θαηζα 

ρνξεγεζείαπό ηελνξγαλώηξηααξρή[DP]. 
 

6. ΓΙΚΑΙΩΜΑΤΜΜΔΣΟΥΗ -ΓΗΛΩΔΙ 
6.1. Γηθαίσκαζπκκεηνρήοέρνπλαζιεηέο-

αζιήηξηεοθάηνρνηέγθπξεοηζηηνπιντθήο ηαπηόηεηαο ηεο Δ.Ι.Ο., επίθαηξεο 
κάρηας σγείας 
αζιεηνύ(δηάηαμεεζληθήοαξρήοηεοΔ.Ι.Ο.Ν2)θαζώοθαηιαηρικήςβεβαίωζ
ης αθληηού όηι είναι κλινικά σγιείς η οποία θα θέρεισπογραθή 
και ζθραγίδα ιαηρού. Σηελ θαηεγνξία Optimist δηθαίσκαζπκκεηνρήο 
έρνπλ νη αζιεηέο πνπ έρνπλ γελλεζεί ην 2006 θαη κεηά.Σηελ θαηεγνξία 
Laser 4.7 δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη αζιεηέο 
πνπέρνπλγελλεζείην2004θαηκεηά. 

6.2. Οη όκηινη πξέπεη λα δειώζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ αζιεηώλ ηνπο 
κέρξηηελ θαη Πέκπηε 14 Οθησβξίνπ,ζπκπιεξώλνληαονπσζδήπνηε ζηε 
δήισζε ζπκκεηνρήο ηνλ αξηζκό ηζηίνπ θαη αξηζκόκεηξώνπ ησλ 
αζιεηώλ, ηαρπδξνκηθώο ή κε mail ζηελ γραμμαηεία ηοσΝ.Ο.Θ.. 

6.3. Τνπαξάβνινζπκκεηνρήοείλαη€10αλάάηνκν. 
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6.4. Μέρξη ην Σάββαην 16/10 θαη ώξα 10:00 νη ππεύζπλνη ησλ νκάδσλ 
ζαπξέπεηλαπξνζθνκίζνπλήλααπνζηείινπλζθαλαξηζκέλα,ζηελγραμμαηε
ίαηοσΝ.Ο.Θ.,ηελάδεηαρεηξίζηεηαρππιόνπ,αζθαιηζηήξηα 
αζιεηηθώλζθαθώλθαηζπλνδνύ ζθάθνποθαζώοθαηηηοηαηξηθέοβεβαηώζεηο. 

6.5. Γηθαίσκα δήισζεο ζύκθσλα κε ην επίζεκν αγσληζηηθό πξόγξακκα ηεο 
ΔΙΟ ζα έρνπλ νη πξνπνλεηέο πνπ δηαζέηνπλ, ζύκθσλα κε ηνλ λόκν 
4809/2021, έγθπξε ηαπηόηεηα πξνπνλεηή ηζηηνπινΐαο από ηνλ 
Π.Α.Σ.Π.Ι. 

6.6. Σύκθσλα κε ην επηθαηξνπνηεκέλν αγσληζηηθό πγεηνλνκηθό πξσηόθνιιν 
ηεο Δ.Ι.Ο. ην νπνίν εγθξίζεθε από ηε Γ.Γ.Α., απαηηείηαη από όινπο ηνπο 
κε εκβνιηαζκέλνπο αζιεηέο /αζιήηξηεο θαζώο θαη από 
πξνπνλεηέο/ζπλνδνύο ε απνζηνιή ζηελ γξακκαηεία ηεο δηνξγάλσζεο, 
Αξλεηηθνύ Απνηειέζκαηνο κνξηαθνύ (RT-PCR) 24-48 ώξεο πξηλ ηνλ 
αγώλα ή Αξλεηηθνύ Απνηειέζκαηνο Rapidantigentest ηελ εκέξα ηνπ 
αγώλα ή αλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ ην ηειεπηαίν 24σξν πξηλ ηνλ αγώλα. 
Οη πιήξσο εκβνιηαζκέλνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ην Πηζηνπνηεηηθό 
Δκβνιηαζκνύ άπαμ θαη λα έρνπλ πεξάζεη 14 εκέξεο από ηελ ηειεπηαία 
δόζε. Σηελ πεξίπησζε πνπ ηηο εκέξεο ηνπ αγώλα ζα βξίζθεηαη ζε ηζρύ 
έλα θαηλνύξγην πξσηόθνιιν ηεο Γ.Γ.Α από ην παξόλ ζα ηζρύζεη ην 
ηειεπηαίν επηθαηξνπνηεκέλν. 

 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Hansa 
 
Πέκπηε 14/10 ώξα 21:00ιήμε 
δειώζεσλΣάββαην16/10
 ώξα11:00ηζηηνδξνκίεο 
Κπξηαθή 17/10 ώξα11:00ηζηηνδξνκίεο 
 

Optimist,Laserκαι 420 
 
Πέκπηε 14/10 ώξα 21:00ιήμε 
δειώζεσλΣάββαην16/10
 ώξα13:00ηζηηνδξνκίεο 
Κπξηαθή 17/10 ώξα13:00ηζηηνδξνκίεο 

 

7.1. Δίλαηπξνγξακκαηηζκέλεο(6)ηζηηνδξνκίεο. 

7.2. Γελ ζα δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξηο (4) ηζηηνδξνκίεο 
ηελεκέξα. Τε ηειεπηαίαεκέξα ησλ αγώλσλ, δελ ζα δνζεί εθθίλεζε 
κεηάηελ 16.30  

 

8. ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΔΙ 
Γηα θάζε ζθάθνο πξέπεη λα ππάξρεη έλα έγθπξν
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 πηζηνπνηεηηθόθαηακέηξεζεο[DP]. 
 

9. ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ 
ΟηνδεγίεοπινπζααπνζηαινύλειεθηξνληθάζηνποΟκίινπο. 

 
10. ΠΔΡΙΟΥΗΓΙΔΞΑΓΩΓΗΑΓΩΝΩΝ 

ΟηηζηηνδξνκίεοζαδηεμαρζνύλζηεζαιάζζηαπεξηνρήηνπΚόιπνπηεοΘεζζαινλ
ίθεο. 

 

11. ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
Λεπηνκέξεηεογηαηελδηαδξνκήζαπεξηιακβάλνληαηζηηονδεγίεοπινπ. 

 

12. ΤΣΗΜΑΠΟΙΝΩΝ 
ΣεπεξίπησζεπαξάβαζεοησλΚαλόλσληνπΜέξνπο2RRS(ΌηαλΣθάθε 
Σπλαληώληαη)ζαεθαξκόδνληαηνηπνηλέο ησλ2 ζηξνθώλγηαόιεοηηο 
θαηεγνξίεο. Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ Καλόλα 31 RRS(Δπαθή κε 
Σεκείν) ζα εθαξκόδεηαη ε πνηλήκίαο ζηξνθήο ηνπ 
θαλόλαRRS44.2.ΓηαπαξάβαζεηνπΚαλόλα42RRS(Πξόσζε)νηπνηλέοαλαγξά
θνληαη αλαιπηηθάζηηο ΟδεγίεοΠινπ. 

 
13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
13.1. Oαγώλαοζαείλαηέγθπξνοκε1ηζηηνδξνκία. 
13.2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί θακία ηζηηνδξνκία ν 

αγώλαοκαηαηώλεηαη. 
13.3. Θα εθαξκνζηεί ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο, παξάξηεκα 

Α2RRS2021-2024. 
13.4. Σε πεξίπησζε πνπ ύζηεξα από εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο Α 8.1 

RRSπαξακέλεηηζνβαζκία,ηόηεηζρύεηηνπαξάξηεκαΑ8.2RRS. 
13.5. Δάλ νινθιεξσζνύλ 3έσο 6 ηζηηνδξνκίεοε βαζκνινγία ελόο 

ζθάθνποζαείλαηηνζύλνινησλβαζκώληνπζεόιεοηηοηζηηνδξνκίεοεμαηξνύκε
λεοηεορεηξόηεξεο. 

 

14. ΚΑΦΗΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
Τα ζπλνδά ζθάθε πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία αγώλσλ θαη 
νηρεηξηζηέοπξέπεηλαείλαηππεύζπλνηγηαηηοκεηαθηλήζεηοηνπο.Υπνρξεσηηθά   
ζα πξέπεη λα θνξνύλ ην βξαρηόιη αζθαιείαο (quick -
stop)πνπζπλδέεηαηκεηνδηαθόπηεηεοκεραλήο.Δπίζεοπξέπεηλαείλαηθάηνρνη  
δηπιώκαηνοηαρππιόνπ. 

 
15. ΔΤΘΤΝΗ 

Όινηνη αζιεηέο-αζιήηξηεοαγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ηνζεκειηώδεθαλόλα 
4, RRS-W.S. Ο δηνξγαλσηήο όκηινο θαη νη επηηξνπέο δελ θέξνπλθακία 
απνιύησο επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε άηνκα ή πξάγκαηαηόζν ζηε 
ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
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αγώλα.Βιέπεηνλθαλόλα4«Απόθαζεγηαζπκκεηνρήζεαγώλα».Ηδηνξγαλώη
ξηα αξρή δελ απνδέρεηαη θακία επζύλε γηα δεκία πιηθώλ ήηξαπκαηηζκό ή 
ζάλαην πνπ δύλαηαη λα ππνζηεί θαλείο από γεγνλόηαζπλαθήπξηλ,ή θαηά 
ηελδηάξθεηα,ήκεηάαπόηελδηνξγάλσζε. 

 
16. ΑΦΑΛΔΙΑ 

Όιαηααγσληδόκελαθαηζπλνδεπηηθάζθάθεζαπξέπεηλαέρνπληνπιάρηζηνλη
ελπξνβιεπόκελεαπόηελΔιιεληθήλνκνζεζίααζθαιηζηηθήθάιπςε 
επζύλεοπξνοηξίηνπο. 

 

17. ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ 
ΤαζπκκεηέρνληαζθάθεζαθηινμελεζνύλζηηοεγθαηαζηάζεηοΝ.Ο.Θ. 
 

18. ΔΠΑΘΛΑ 

 
18.1. Έπαζιαζααπνλεκεζνύλζηνποηξεηοπξώηνποληθεηέοθάζεθαηεγνξίαο. 
18.2. Ταέπαζιαζααπνζηαινύλζηνπονκίινποησλδηαθξηζέλησλαζιεηώλκεηάηνπέ

ξαοησλαγώλσλ. 
 

 
 


