
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
Ο επίσημος πίνακας ανακοινώσεων της επιτροπής ενστάσεων είναι στην ιστοσελίδα 
https://www.racingrulesofsailing.org, με την επωνυμία «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  Laser 4,7 ». 

Η ακριβής διεύθυνση είναι https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2156/event 

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Α. Τα σήματα που αφορούν στη διοργάνωση θα αναρτώνται στον ιστό που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις 
του Ν.Ο.Κατερίνης. 
Β. Το κανάλι επικοινωνίας ( VHF) της Επιτροπής Αγώνων είναι το 72. 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 
Η περιοχή των ιστιοδρομιών θα είναι στη θαλάσσια περιοχή του Ν.Ο.Κατερίνης. 

4. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 Οι αθλητές και αθλήτριες των Laser 4,7 θα αγωνιστούν σε δύο διαφορετικούς στόλους (Αγοριών-
Κοριτσιών) και σε μία φάση που περιλαμβάνει 11 ιστιοδρομίες 

5. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ – ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – ΤΕΡΑΜΤΙΣΜΟΥ 
Α. Τα σημεία στροφής θα είναι φουσκωτές σημαδούρες χρώματος Κίτρινο. 
Β. Τα σημεία εκκίνησης θα είναι σκάφος της επιτροπής αγώνων και σημαδούρα με πορτοκαλί σημαία 
στο άλλο άκρο της γραμμής. 
Γ. Τα σημεία τερματισμού θα είναι σκάφος της επιτροπής αγώνων και σημαδούρα με μπλε σημαία. 

6. ΣΗΜΑΙΕΣ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ 
Κλάση : Laser 4.7 Αγοριών – Μπλε Σημαία, με το σήμα της κλάσης.  
Κλάση : Laser 4.7 Κοριτσιών – Λευκή Σημαία, με το σήμα της κλάσης. 

7. ΠΟΙΝΕΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗΣ –  ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Α. Οι ακροαματικές διαδικασίες ενστάσεων θα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Ν.Ο.Κ. 

Β. Σκάφος που αποδέχθηκε ποινή σύμφωνα με τον κανόνα 44.1 πρέπει να συμπληρώσει μία φόρμα 
αποδοχής ποινής, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://www.racingrulesofsailing.org, με την επωνυμία 
«Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  Laser 4,7 ». 

 Η ακριβής διεύθυνση είναι https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2156/event . 

Δ. Σκάφος που θέλει να ζητήσει επανεξέταση της βαθμολογίας, μπορεί να καταθέσει το σχετικό έντυπο, 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://www.racingrulesofsailing.org, με την επωνυμία «Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Laser 4,7 ». 

Η ακριβής διεύθυνση είναι https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2156/event . 

Η επανεξέταση της βαθμολογίας του σκάφους θα γίνεται στα γραφεία του Ν.Ο.Κατερίνης. 

 

 



 

 

8. ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Οι αιτήσεις αλλαγής εξοπλισμού θα πρέπει να υποβάλλονται το συντομότερο λογικά δυνατόν. Οι 
αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://www.racingrulesofsailing.org, με την 
επωνυμία «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 4,7 ». 

 Η ακριβής διεύθυνση είναι https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2156/event. 

9. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η Γραμματεία των αγώνων θα είναι στα γραφεία του Ν.Ο.Κατερίνης 

10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΜΕΛΗ: 

 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 

ΦΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΧΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΜΗΤΣΟΚΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

ΡΑΠΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΜΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 

11. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 

ΜΕΛΗ: 

ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΟΥ ΑΛΙΝΑ 

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 


