
 

 

OPEN ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ 2022 
                                                     OPTIMIST, ILCA4 

XANIA 14-15 ΜΑΙΟΥ 2022 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

 
 Η σημειογραφία [NP] σημαίνει ότι για τον κανόνα που επισημαίνεται, δεν μπορεί να  

υποβληθεί ένσταση από σκάφος. Αυτό αλλάζει τον 60.1(a). 

 Η σημειογραφία [SP] σημαίνει ότι για τον κανόνα που επισημαίνεται μπορεί να εφαρμοστεί, μια 
σταθερή ποινή (standard penalty) από την επιτροπή αγώνων ή την τεχνική επιτροπή χωρίς 
ακρόαση. Αυτό αλλάζει τους RRS 63.1 και A5. 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 
              Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, η Περιφερειακή  
           ενότητα Χανίων και ο Δήμος Χανίων, διοργανώνουν τον «Open» πανελλήνιο    
           διασυλλογικό αγώνα «Κύπελλο Άνοιξης 2022» για σκάφη τύπου  Optimist, και ILCA4,  
           στις εγκαταστάσεις του ΝΑ.Κ. Σούδας, από 14-15/05/2022. 
 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων 
Ιστιοπλοΐας (RRS) 2021-2024. 

1.2 Οι κανονισμοί των κλάσεων  
1.3 Οι διατάξεις της Εθνικής Αρχής 
1.4  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. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από 
την οργανώτρια αρχή. 
 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο εν ισχύ.  
3.2 Δικαίωμα δήλωσης θα έχουν τα πρόσωπα υποστήριξης που διαθέτουν άδεια ασκήσεως  
      επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α. και σύμφωνα με το νόμο 4809/2021 έγκυρη ταυτότητα  
      προπονητή ιστιοπλοΐας από το ΠΑΣΠΙ. 
3.3 Αθλητές και αθλήτριες ηλικίας κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να υποβάλλουν, μαζί με τη  
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      δήλωση συμμετοχής, έγγραφη συναίνεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα τους. 
3.4 Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν τις συμμετοχές των αθλητών και αθλητριών τους, καθώς και  
      των προσώπων υποστήριξης, δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης, μόνο    
      ηλεκτρονικά, με email στη γραμματεία του διοργανωτή ομίλου και να πληρώσουν στην  
      ίδια προθεσμία το παράβολο συμμετοχής. Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να  
      αναφέρονται τα ακόλουθα: 

3.4.1. Αρ. Μητρώου Ε.Ι.Ο. Αθλητή/Αθλήτριας 
3.4.2. Ασφαλιστήρια Σκαφών 
3.4.3. Αντίγραφο της έγκρισης ατομικής διαφήμισης από την Ε.Ι.Ο. 
3.4.4. Ασφαλιστήρια Σκαφών υποστήριξης 
3.4.5. Στοιχεία προσώπου(-ων) υποστήριξης 
3.4.6. Άδεια χειριστή ταχυπλόου προσώπου(-ων) υποστήριξης. 
3.4.7.   Όσοι αθλητές συμμετέχουν στον πρώτο τους αγώνα θα πρέπει να το  
            δηλώσουν στη  δήλωση συμμετοχής. 

3.5 Ένα τουλάχιστον πρόσωπο υποστήριξης θα πρέπει να δηλωθεί για κάθε όμιλο που  
      συμμετέχει με αθλητές ή αθλήτριες στην διοργάνωση. Ο κάθε όμιλος για κάθε δέκα (10)  
       αθλητές ή αθλήτριες που δηλώνει θα πρέπει να διαθέτει ένα (1) σκάφος υποστήριξης. 
3.6 Όταν ένας αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει δήλωση συμμετοχής και πληρώσει το παράβολο  
      για μια διοργάνωση, αλλά δεν συμμετάσχει τελικά ή αποσυρθεί χωρίς την έγκριση της ΟΑ,  
      τότε η ΟΑ μπορεί να παρακρατήσει το καταβληθέν παράβολο συμμετοχής. 
3.7  Η ΟΑ μπορεί να αναβάλει ή ακυρώσει μια 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 4.4.  
       Τα παράβολα συμμετοχής που έχουν καταβληθεί παραμένουν στην διάθεση της ΟΑ και  
        επιστρέφονται αν μία συμμετοχή ή η διοργάνωση ακυρωθεί. 
 
3.8 Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές. 
 

4. [SP] [NP] ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ COVID 19 

4.1 Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερωθούν και να τηρούν το Επικαιροποιημένο  
      Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας για την   
      προφύλαξη και τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19, 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 στην ιστοσελίδα:  
        https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ 
        https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_07_02_2022.pdf  
4.2 Οι αγωνιζόμενοι και τα πρόσωπα υποστήριξης πρέπει να συμμορφώνονται με κάθε εύλογη  
       απαίτηση ενός στελέχους της διοργάνωσης. Άρνηση συμμόρφωσης μπορεί να θεωρηθεί  
       ως αντιαθλητική συμπεριφορά. 
4.3 Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο αγωνιστικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Ε.Ι.Ο. το οποίο  
      εγκρίθηκε από τη Γ.Γ.Α., απαιτείται από όλους τους μη εμβολιασμένους αθλητές    
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       /αθλήτριες καθώς και από προπονητές/συνοδούς η αποστολή στην γραμματεία της  
      διοργάνωσης, Αρνητικού Αποτελέσματος μοριακού test (RT-PCR) 24-48 ώρες πριν τον     
      αγώνα ή Αρνητικού Αποτελέσματος άμεσου τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test) την   
      ημέρα του αγώνα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν το τελευταίο 24ωρο πριν τον αγώνα. Οι   
      πλήρως εμβολιασμένοι οφείλουν να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού άπαξ  
      και έχουν περάσει 14 ημέρες από την τελευταία δόση. Στην περίπτωση που τις ημέρες του   
      αγώνα θα βρίσκεται σε ισχύ ένα καινούργιο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α από το παρόν θα ισχύσει  
      το τελευταίο επικαιροποιημένο. 
4.4 Λογικές 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. 
 

 
5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των  10 ευρώ και θα κατατεθεί , στον τραπεζικό 
λογαριασμό του ΙΟΧ ALPHA BANK : GR4101406600660002002022404. Η απόδειξη κατάθεσης 
της τράπεζας, να αποσταλεί ηλεκτρονικά, στον ΙΟΧ. 
 
 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/05/2022        

09:00-10:30 
 
 

10:30 
 

12:00 

 Έλεγχος δηλώσεων συμμετοχής, Καταμέτρηση &   Έλεγχος 
σκαφών 
 
Συγκέντρωση κυβερνητών 
  
 1ο Προειδ. σήμα a.s.a.p  Ιστιοδρ. 1ης ΗΜΕΡΑΣ 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ  15/05/2022     

    
 11:00              

                                 
18:30 

 
1ο Προειδ. σήμα a.s.a.p. 2ης ΗΜΕΡΑΣ      
 
      ΑΠΟΝΟΜΕΣ  ΕΠΑΘΛΩΝ                            

 
Έχουν προγραμματιστεί 8 ιστιοδρομίες.  
Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την ημέρα. 
Το ΣΑΒΒΑΤΟ 14/05/2022, δεν θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα μετά τις 17:30, εκτός και αν έχει 
προηγηθεί γενική ανάκληση. 
Την ΚΥΡΙΑΚΗ  15/05/2022, δεν θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα μετά τις 16:30, εκτός και αν έχει 
προηγηθεί γενική ανάκληση. 
 
7. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

7.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης. 
7.2 Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση  
       με τους κανονισμούς της κλάσης και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας καταμετρητής της  
      επιτροπής αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του  



      υποδείξει για έλεγχο. 
 
8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://www.racingrulesofsailing.org/events/3569 

 
9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον κόλπο ΣΟΥΔΑΣ 
 
10. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Όπως αναφέρονται στις Οδηγίες Πλου, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α. 
 
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

11.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS.  Η εναλλακτική ποινή για κάθε παράβαση του RRS 
42 θα είναι αυτή η οποία περιγράφεται στον RRS P 2.1.  Αυτό διαφοροποιεί τον RRS P 2 

11.2 Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων της προκήρυξης και των κανονισμών των κλάσεων 
μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων. 

 
12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

12.1 Πρέπει να ολοκληρωθεί 1 ιστιοδρομία ώστε η ο αγώνας να είναι έγκυρος. 
12.2 (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι 

το σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. 
(β) Εάν ολοκληρωθούν 4 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των 
βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης. 
  

 
13. ΣΚΑΦΗ 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.  
 
14. ΕΠΑΘΛΑ 

Στους 3 πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1. OPTIMIST ΓΕΝΙΚΗ 
2. OPTIMIST U16 ΑΓΟΡΙΑ 
3. OPTIMIST U16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
4. OPTIMIST U13 ΑΓΟΡΙΑ 
5. OPTIMIST U13 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
6. ILCA 4 ΓΕΝΙΚΗ 
7. ILCA 4 ΑΓΟΡΙΑ 
8. ILCA 4 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
 

https://www.racingrulesofsailing.org/events/3569


Απαραίτητη προϋπόθεση εκτός της γενικής, να συμπληρώνονται τουλάχιστον 5 συμμετοχές ανά 
επιμέρους κατηγορία, με τερματισμό στο 60% των ιστιοδρομιών, ως εξής: 
Συμμετοχές  1-5                  απονομή:   1ος  νικητής 
                     5-9                  απονομή:   1ος ,2ος νικητές 
                     10 και άνω      απονομή:   1ος , 2ος 3ος νικητές 
Ειδικά για τον κόκκινο στόλο θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα και δωράκια σε όλους τους 
συμμετέχοντες ,ως ενθάρρυνση για να συνεχίσουν την προσπάθεια τους. 
 
 
15. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όλοι οι συμμετέχοντες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Ο 
διοργανωτής Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί 
σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. 
Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται 
καμία ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από 
γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση. 
 
16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κάλυψη 
(540.000€). 
Για όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται, το ύψος της κάλυψης σύμφωνα με τους κανονισμούς 
της ISAF από τη διοργανώτρια αρχή. 
 
 
18.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία των αγώνων  
Email: ioxanion@yahoo.gr   τηλ..: 2821040265   Γιαννιουδάκη Ρένα 
Υγειονομικός Υπεύθυνος : Τάσος Νικολάου , 6932379999 . 
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