
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  Optimist U13 ». 

Η ακριβής διεύθυνση είναι https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2422/event 

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

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

του Ν.Ο.Β.Α. 

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.Β.Α. 

4. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

1. Οι αθλητές και αθλήτριες των Optimist U13  θα αγωνιστούν σε δύο διαφορετικούς στόλους και σε 
δύο σειρές (Προκριματική και Τελική). 

2. Σειρές 

2.1. Προκριματική Σειρά 

2.1.1 Η προκριματική σειρά θα διεξαχθεί σε δύο αγωνιστικές ημέρες και θα περιλαμβάνει 6 
ιστιοδρομίες. Η προκριματική σειρά θα είναι έγκυρη αν πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 3 
ιστιοδρομίες. 

2.1.2 Σε περίπτωση που στις δύο προγραμματισμένες ημέρες της προκριματικής σειράς δεν 
πραγματοποιηθούν 3 ιστιοδρομίες για όλους τους στόλους, θα χρησιμοποιηθεί μια μέρα από την 
τελική σειρά. 

2.1.3 Αν πραγματοποιηθούν, στην προκριματική σειρά, 4 ιστιοδρομίες και άνω θα εξαιρείται η 
χειρότερη. 

2.1.4 Τα σκάφη θα χωριστούν σε στόλους (Λευκό, Κόκκινο) αγοριών και κοριτσιών, ανάλογα με τη 
συμμετοχή. Ο διαχωρισμός θα γίνεται καθημερινά και τα σκάφη θα πρέπει να φέρουν στην 
κορυφή του άλμπουρου, χρωματιστή λωρίδα ανάλογα με το στόλο, στον οποίο συμμετέχουν. Οι 
λωρίδες θα παρέχονται από τη γραμματεία των αγώνων. 

ΣΤΟΛΟΣ  ΛΩΡΙΔΑ 

ΛΕΥΚΟ  ΑΝΕΥ 

ΚΟΚΚΙΝΟ  ΚΟΚΚΙΝΗ 

 

2.1.5 Για τον αρχικό διαχωρισμό, τα σκάφη θα χωριστούν αριθμητικά με βάση τον αριθμό ιστίου τους. 
Η κατανομή τους στους στόλους θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα που αναφέρεται στην ΟΠ 2.1.8. 
Η αρχική κατανομή θα γίνει από την Οργανωτική Αρχή, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών 
και ανακοινωθεί μέχρι τις 20:00 της προηγούμενης ημέρας από την πρώτη προγραμματισμένη 
ιστιοδρομία της διοργάνωσης. 

 



2.1.6 Για τις υπόλοιπες ημέρες, ο καθορισμός των στόλων για την προκριματική σειρά θα γίνεται με 
βάση τα αναρτημένα αποτελέσματα στις 21:00 της εκάστοτε ημέρας, ανεξάρτητα από την 
εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και αιτήσεων αποκατάστασης. 

2.1.7 Τα σκάφη θα χωριστούν σε στόλους με όσον το δυνατόν παρόμοιο αριθμό σκαφών. 

2.1.8 Τα σκάφη θα χωρίζονται σε στόλους μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής ημέρας, εκτός από την 
περίπτωση όπου την πρώτη ημέρα ολοκληρωθεί μία μόνο ιστιοδρομία για όλους τους στόλους. 
Εάν όλοι οι στόλοι έχουν ολοκληρώσει τον ίδιο αριθμό ιστιοδρομιών, τότε ο καθορισμός των 
στόλων θα γίνει με βάση την κατάταξη των σκαφών στη σειρά, ως ακολούθως. 

ΣΤΟΛΟΙ 
Κατάταξη  Στόλοι Προκριματικής Σειράς 
1ος  Κόκκινος 
2ος  Λευκός 
3ος  Λευκός 
4ος  Κόκκινος 
5ος  Κόκκινος 
6ος  Λευκός 
7ος  Λευκός 
8ος  Κόκκινος 
9ος  Κόκκινος 

 

2.1.9 Εάν μετά το τέλος των ιστιοδρομιών της πρώτης αγωνιστικής ημέρας δεν έχει ολοκληρωθεί ίσος 
αριθμός ιστιοδρομιών για όλους τους στόλους, τότε η επιτροπή αγώνων θα ορίσει μεν τους νέους 
στόλους για την δεύτερη αγωνιστική ημέρα με βάση το άρθρο 2.1.8, αλλά θα γίνει όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 

2.1.9.1 Ο διαχωρισμός των στόλων θα γίνει με βάση τη γενική κατάταξη των σκαφών 
λαμβάνοντας υπόψιν τον ελάχιστο αριθμό ιστιοδρομιών στον οποίο αγωνίστηκαν όλοι οι 
στόλοι. Για τους στόλους με περισσότερες ιστιοδρομίες από αυτόν το αριθμό δεν θα 
ληφθούν υπόψη οι επιπλέον ιστιοδρομίες. 

2.1.9.2 Τα σκάφη των στόλων με τις λιγότερες ολοκληρωμένες ιστιοδρομίες θα αγωνιστούν την 
δεύτερη αγωνιστική ημέρα, με τον προηγούμενο διαχωρισμό σε τόσες ιστιοδρομίες όσες 
χρειάζονται ώστε όλοι οι στόλοι να έχουν τον ίδιο αριθμό ιστιοδρομιών. Όταν αυτό 
επιτευχθεί τότε τα σκάφη θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με βάση τον νέο διαχωρισμό 
στόλων, όπως αυτοί καθορίστηκαν από την επιτροπή αγώνων 

2.1.10 Στο τέλος της προκριματικής φάσης θα πρέπει απαραιτήτως οι στόλοι να έχουν συμπληρώσει 
τον ίδιο αριθμό ιστιοδρομιών. Σε περίπτωση που κάποιος από τους στόλους έχει συμπληρώσει 
παραπάνω ιστιοδρομία αυτή θα εξαιρείται. 

2.1.11 Για το διαχωρισμό των στόλων, εάν μετά την εφαρμογή του κανόνα A8, δύο ή περισσότερα 
σκάφη ισοβαθμούν, τότε τα σκάφη που ισοβαθμούν θα προκριθούν στη τελική φάση πλέον του 
αριθμού σκαφών που αναγράφεται στη παράγραφο 2.2.2. 

2.1.12 Οι βαθμοί για τις ανάγκες του Παραρτήματος Α5.2 (DNF, DSQ, UFD, κτλ.) θα υπολογίζονται με 
βάση τον αριθμό των σκαφών που συμμετέχουν στον πολυπληθέστερο στόλο, αν υπάρχει 
διαφορά στον αριθμό των σκαφών των δύο στόλων. 

2.1.13 Εάν χρειαστεί και τρίτη αγωνιστική ημέρα για την προκριματική σειρά, τότε δε θα γίνει νέος 
διαχωρισμός στόλων και τα σκάφη θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με τον προηγούμενο 
διαχωρισμό. 



2.2 Τελική Σειρά 

2.2.1 Η τελική σειρά θα διεξαχθεί σε δύο αγωνιστικές ημέρες και περιλαμβάνει 5 ιστιοδρομίες. Η τελική 
σειρά θα είναι έγκυρη εάν πραγματοποιηθεί 1 ιστιοδρομία. 

2.2.2 Τα σκάφη θα χωριστούν σε Χρυσό και Αργυρό στόλο με βάση την κατάταξή τους μετά το πέρας 
της προκριματικής σειράς. Στον χρυσό στόλο κάθε κατηγορίας θα συμμετέχουν τα 70 πρώτα 
σκάφη της γενικής κατάταξης. Στον αργυρό στόλο θα συμμετέχουν τα υπόλοιπα σκάφη της 
γενικής κατάταξης. 

2.2.3 Οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάταξη της προκριματικής σειράς, αφού τα σκάφη έχουν χωριστεί 
στους στόλους για την τελική σειρά, δε θα επηρεάσει το διαχωρισμό αυτών, εκτός από την 
περίπτωση που κάποιο σκάφος προαχθεί σε υψηλότερο στόλο, έπειτα από δοθείσα 
αποκατάσταση. 

2.2.4 Σε περίπτωση που δεν διεξαχθούν ιστιοδρομίες στην τελική φάση οι νικητές θα προκύψουν από 
τη βαθμολογία της προκριματικής φάσης. 

2.2.5 Οι βαθμοί για τις ανάγκες του Παραρτήματος Α5.2 (DNF, DSQ, UFD, κτλ.) θα υπολογίζονται με 
βάση τον αριθμό των σκαφών που συμμετέχουν στον πολυπληθέστερο στόλο, αν υπάρχει 
διαφορά στον αριθμό των σκαφών των δύο στόλων. 

 

 

5. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ – ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – ΤΕΡΑΜΤΙΣΜΟΥ 

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

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 : Optimist U13 Αγοριών – Κόκκινη Σημαία, με το σήμα της κλάσης και το χρώμα του γκρουπ.  

Κλάση : Optimist U13 Κοριτσιών – Λευκή Σημαία, με το σήμα της κλάσης και το χρώμα του γκρουπ. 

7. ΠΟΙΝΕΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗΣ –  ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Α. Οι ακροαματικές διαδικασίες ενστάσεων θα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Ν.Ο.Β.Α 

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  Optimist U13». 

 Η ακριβής διεύθυνση είναι https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2422/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 Optimist U13 ». 

Η ακριβής διεύθυνση είναι https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2422/event 

 

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

 

 



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 Optimist U13». 

 Η ακριβής διεύθυνση είναι https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2422/event 

 

9. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Η Γραμματεία των αγώνων θα είναι στα γραφεία του Ν.Ο.Β.Α 

10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ 

ΜΕΛΗ: 

 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 

ΤΕΡΙΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΤΣΑΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ 

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

11. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

ΜΕΛΗ: 

ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 


