
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 «Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist 

Αθηνών». Η ακριβής διεύθυνση είναι 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1956/event. 

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Α. Τα σήματα που αφορούν στη διοργάνωση θα αναρτώνται στον ιστό που βρίσκεται στις 

εγκαταστάσεις της ΕΙΟ. 

Β. Το κανάλι επικοινωνίας ( VHF) της Επιτροπής Αγώνων είναι το 72. 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Η περιοχή των ιστιοδρομιών θα είναι στο Φαληρικό Όρμο 

4. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ – ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – ΤΕΡΑΜΤΙΣΜΟΥ 

Α. Τα σημεία στροφής θα είναι φουσκωτές σημαδούρες χρώματος Πορτοκαλί. 

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. 

5. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ 

Α. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα χωριστούν σε 3 στόλους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15.1 

της Προκήρυξης – Οδηγιών Πλου. 

Β. Σημαίες – Διακριτικά  

ΣΤΟΛΟΣ ΣΗΜΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ 

ΣΤΟΛΟΣ Α (Λευκό) ΛΕΥΚΗ με το ΣΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ Άνευ Κορδέλας 
ΣΤΟΛΟΣ Β (Κόκκινο) ΚΟΚΚΙΝΗ με το ΣΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ Κορδέλα Κόκκινη – Άσπρη 
ΣΤΟΛΟΣ Γ (Κίτρινο) ΚΙΤΡΙΝΗ με το ΣΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ Κορδέλα Κίτρινη – Μαύρη 

**Οι κορδέλες θα παραλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις του ΝΑΣ, στο χώρο του τμήματος 

ιστιοπλοΐας, δίπλα στο γερανό. 

Τα άρθρα 12.4 και 12.5 της Προκήρυξης – Οδηγίες Πλου διαγράφονται. 

  

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1956/event


Γ. Διαχωρισμός Στόλων 

Μετά το τέλος των ιστιοδρομιών κάθε αγωνιστικής ημέρας, εάν έχει ολοκληρωθεί ίσος αριθμός 

ιστιοδρομιών για όλους τους στόλους, η Επιτροπή Αγώνων θα ορίσει τους νέους στόλους με 

βάση τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης. Ο διαχωρισμός των στόλων θα γίνει ως εξής: 

ΘΕΣΗ ΣΤΟΛΟΣ 

1ος Α 

2ος Β 

3ος Γ 

4ος Γ 

5ος Β 

6ος Α 

7ος Α 

8ος Β 

9ος Γ 

Κ.ο.κ  

Το άρθρο 15.1.4 της Προκήρυξης – Οδηγίες Πλου, διαγράφεται 

6. ΠΟΙΝΕΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗΣ –  ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Α. Οι ακροαματικές διαδικασίες ενστάσεων θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του 

ΝΑΣ, στα γραφεία του ομίλου. 

Β. Σκάφος που αποδέχθηκε ποινή σύμφωνα με τον κανόνα 44.1 πρέπει να συμπληρώσει μία 

φόρμα αποδοχής ποινής, είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 

https://www.racingrulesofsailing.org, με την επωνυμία «Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist 

Αθηνών». Η ακριβής διεύθυνση είναι 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1956/event, είτε συμπληρώνοντας το έντυπο 

που βρίσκεται στη γραμματεία των αγώνων πριν από το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων. Το 

άρθρο 22.7 της Προκήρυξης – Οδηγίες Πλου διαγράφεται. 

Γ. Σκάφος που θέλει να ζητήσει επανεξέταση της βαθμολογίας, μπορεί να καταθέσει το σχετικό 

έντυπο, είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://www.racingrulesofsailing.org, με την 

επωνυμία «Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών». Η ακριβής διεύθυνση είναι 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1956/event, είτε συμπληρώνοντας το έντυπο 

που βρίσκεται στη γραμματεία των αγώνων.  

Η επανεξέταση της βαθμολογίας του σκάφους θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ. 

7. ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Οι αιτήσεις αλλαγής εξοπλισμού θα πρέπει να υποβάλλονται το συντομότερο λογικά δυνατόν. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 

https://www.racingrulesofsailing.org, με την επωνυμία «Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist 

Αθηνών». Η ακριβής διεύθυνση είναι 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1956/event
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1956/event


https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1956/event, είτε συμπληρώνοντας το έντυπο 

που βρίσκεται στη γραμματεία των αγώνων. 

8. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Η Γραμματεία των αγώνων θα είναι στα γραφεία της ΕΙΟ 

 

9. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΚΛΑΒΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΜΕΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΚΑΝΕΛΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΑΝΟΣ 

 

10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΜΕΛΗ: ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΟΥ ΑΛΙΝΑ 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΚΗΣ 

ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΘΑΝΟΣ 

 

11. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι κορδέλες θα παραλαμβάνονται από τις εγκαταστάσεις του ΝΑΣ στο χώρο της ιστιοπλοΐας 

την Πέμπτη 20/5/2021 και ώρες 09:30 – 11:00 π.μ. 

Τα lunch box θα παραλαμβάνονται από τις εγκαταστάσεις του ΝΑΣ στο χώρο της ιστιοπλοΐας, 

έως και μία ώρα πριν το πρώτο προειδοποιητικό προγραμματισμένο προειδοποιητικό σήμα 

κάθε ημέρας 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1956/event

