
 

 
 

Open Πανελλήνιος Διασυλλογικός Αγώνας «ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2022» 
21 – 22 Μαΐου 2022 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Η σημείωση «[NP»] σε ένα κανόνα σημαίνει ότι ένα σκάφος δεν μπορεί να κάνει ένσταση σε ένα άλλο 
σκάφος για παράβαση αυτού του κανόνα. Αυτό αλλάζει τον RRS 60.1(α). 
Η σημείωση «[DP]» σε ένα κανόνα στην Προκήρυξη του αγώνα σημαίνει ότι η ποινή για παράβαση του 
κανόνα αυτού μπορεί, κατά την διακριτική εξουσία της Επιτροπής Ενστάσεων, να είναι μικρότερη από 
την ακύρωση. 
Η συντομογραφία «ΠΑ» σημαίνει Προκήρυξη του Αγώνα και η συντομογραφία «ΟΠ» σημαίνει 
Οδηγίες Πλου. 

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς 
διοργανώνουν υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο. τον Open Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα 
«ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2022»  στις 21 και 22 Μαΐου 2022 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισμοί: 
1.1. Οι Κανόνες και Κανονισμοί όπως αυτοί ορίζονται από τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 

(WORLD SAILING RRS) 2021 – 2024. 
1.2. Οι κανονισμοί των κλάσεων (με τις τροποποιήσεις αυτής της Προκήρυξης και των Οδηγιών 

Πλου). 
1.3. Η παρούσα Προκήρυξη. 
1.4. Οι Οδηγίες Πλου. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι οδηγίες πλου. 
1.5. COVID 19 

(α) Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα οφείλουν να έχουν λάβει γνώση όλων των 
πρωτοκόλλων που αφορούν στον COVID-19 και έχουν εκδοθεί από την Ελληνική 
Κυβέρνηση, τις Αθλητικές Αρχές και/ή την Οργανωτική Αρχή και πρέπει να 
συμμορφώνονται με αυτές καθ’ όλη την διάρκεια της διοργάνωσης.  

(β) Πρωτόκολλα και Οδηγίες που αφορούν στο COVID-19 μπορεί να εκδοθούν ανά πάσα 
στιγμή, θα αναφέρουν δε εάν έχουν την ισχύ ενός κανόνα. 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.  

(γ) [DP] Οι αγωνιζόμενοι και τα πρόσωπα υποστήριξης πρέπει να συμμορφώνονται με 
κάθε εύλογη απαίτηση ενός στελέχους της διοργάνωσης. Αποτυχία συμμόρφωσης 
μπορεί να θεωρηθεί κακή διαγωγή. 

(δ) 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. 



 

 

(ε) Η οργανωτική επιτροπή μπορεί να αναβάλει ή ακυρώσει την διοργάνωση 
οποιαδήποτε στιγμή εάν θεωρήσει ότι αυτό απαιτείται για λόγους που σχετίζονται με 
τον COVID-19. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν οποιαδήποτε 
αποζημίωση για οποιαδήποτε έξοδα έχουν κάνει για την συμμετοχή ή την προετοιμασία 
της συμμετοχής στην διοργάνωση. 

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

2.1. Οι οδηγίες πλου θα είναι διαθέσιμες στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων στη θέση 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3815/event/ όχι αργότερα από τις 12:00 
την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022.  

3.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

3.1. Ο επίσημος ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων θα ευρίσκεται στη θέση 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3815/event/    

3.2. [DP] Ενόσω αγωνίζεται, εκτός από κατάσταση ανάγκης, ένα σκάφος δεν πρέπει να κάνει 
εκπομπές φωνής ή δεδομένων ή να δέχεται επικοινωνία φωνής ή δεδομένων που δεν είναι 
διαθέσιμη σε όλα τα σκάφη. 

3.3. Επιπλέον, πληροφορίες σχετικές με τον αγώνα μπορεί να ανακοινώνονται μέσω ομάδας 
Viber. Στην περίπτωση αυτή οι προπονητές πρέπει να συμμετάσχουν στην ομάδα. Η ομάδα 
Viber δεν αντικαθιστά τον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1. Η διοργάνωση είναι ανοικτή σε όλα τα σκάφη των κατηγοριών που αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα. Στον ίδιο πίνακα αναφέρονται και οι τυχόν υποκατηγορίες και η περιοχή 
(στίβος) στον οποίο θα αγωνίζονται. 
 
OPTIMIST (Αγόρια –Κορίτσια) ΣΤΙΒΟΣ Α’ 
OPTIMIST (Παίδες – Κορασίδες)  ΣΤΙΒΟΣ Α’ 
ILCA 4 – ILCA 6 – ILCA 7 ΣΤΙΒΟΣ Β’ 
420 ΣΤΙΒΟΣ Β’ 
470 ΣΤΙΒΟΣ Β’ 
Finn (Άνδρες) ΣΤΙΒΟΣ Β’ 
EUROPE  (Αγόρια – Κορίτσια) ΣΤΙΒΟΣ Β’ 
49er (Ανδρών) ΣΤΙΒΟΣ Γ’ 
Lightning (Γενική) ΣΤΙΒΟΣ Γ’ 
Yngling (Γενική) ΣΤΙΒΟΣ Γ’ 
J24 (Γενική) ΣΤΙΒΟΣ Γ’ 
PLATU 25 (Γενική) ΣΤΙΒΟΣ Γ’ 
2.4mR ΣΤΙΒΟΣ Γ’ 
HANSA  2.3  ΣΤΙΒΟΣ Γ’ 
HANSA 303 ΣΤΙΒΟΣ Γ’ 

 
4.2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο εν ισχύ. 
4.3. Η δήλωση συμμετοχής, η οποία είναι διαθέσιμη στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων και 

στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο Αρ. Μητρώου ΕΙΟ του αθλητή/αθλήτριας, μαζί µε 
τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα εν ισχύ, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά  μέχρι την 
Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 στις 20:00:  



 

 

(α) Για τον αθλητή: 

 Αντίγραφο αθλητικού δελτίου Ε.Ι.Ο. 
 Αντίγραφο ασφαλιστηρίου σκάφους 

 Αντίγραφο έγκρισης ατομικής διαφήμισης, εάν υπάρχει.. 
 Υπεύθυνη δήλωση γονέα. 

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά covid . 
(β) Για τον / τους προπονητές: 

 Ταυτότητα προπονητή. 
 Άδεια χειριστή ταχυπλόου. 

 Ασφαλιστήριο ταχυπλόου. 
 Αποδεικτικό εγγραφής Πανελλήνιο Αθλητικό Σύνδεσμο Προπονητών Ιστιοπλοΐας. 

(γ) Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στα ακόλουθα email: 
 Για τις κατηγορίες Optimist στο email της Αθλητικής Γραμματείας του ΝΟΕ: 

sailing@ycg.gr 

 Για τις λοιπές κατηγορίες στο email της Γραμματείας του ΙΟΠ: info@iop.gr 
4.4. Στις παραπάνω δήλωσεις συμμετοχής πρέπει να δηλωθεί και μία διεύθυνση email, ώστε να 

είναι δυνατή η ενημέρωση των αγωνιζομένων και των προπονητών για την συγκέντρωση 
κυβερνητών καθώς και για άλλα που τους αφορούν. 

4.5. Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα πρέπει να υποβάλλουν τα έγγραφα, πιστοποιητικά κλπ. 
που επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την προφύλαξη και περιορισμό της 
μετάδοσης του COVD-19. 

4.6. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά τη 
λήξη του χρονικού ορίου υποβολής. 

5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

5.1. Δεν απαιτείται η πληρωμή παραβόλου για την συμμετοχή στον αγώνα «ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 
2022». 

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

6.1. Τα σκάφη μπορεί να απαιτηθεί να επιδείξουν διαφήμιση που θα έχει επιλεγεί και θα 
παρέχεται από την οργανωτική αρχή. 

6.2. Η οργανωτική αρχή μπορεί να προμηθεύσει διακριτικά (bibs) τα οποία οι διαγωνιζόμενοι 
υποχρεούνται να φορούν όπως επιτρέπεται από τον World Sailing Advertising Code. 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Πέμπτη  19 Μαΐου  2022    20:00 Λήξη ορίου ηλεκτρονικών εγγραφών  
Παρασκευή 20 Μαΐου  2022   18:00 Διαδικτυακή συγκέντρωση κυβερνητών. 

Λεπτομέρειες θα σταλούν έγκαιρα σε όσους 
έχουν δηλώσει συμμετοχή 

Σάββατο 21 Μαΐου 2022   11:00 Προειδοποιητικό σήμα 1ης ιστιοδρομίας της 
ημέρας του στίβου Γ’ 

 12:00 Προειδοποιητικό σήμα 1ης ιστιοδρομίας της 
ημέρας των στίβων Α’ & Β’ 

Κυριακή 22 Μαΐου 2022 ΤΒΑ Προειδοποιητικό σήμα 1ης ιστιοδρομίας της 



 

 

ημέρας των στίβων Α’, Β’ και Γ’ 
Κυριακή 22 Μαΐου 2022 19:00 Απονομή (ΠΑ 19.3) 

 
7.1. Έχουν προγραμματιστεί 6 ιστιοδρομίες για κάθε κατηγορία.  
7.2. Δεν θα πραγματοποιηθούν, ανά κατηγορία, περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες ανά ημέρα. 
7.3. Την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης  δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15:00. 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

8.1. Επιθεώρηση σε σκάφη ή στον εξοπλισμό τους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή κατά την 
διάρκεια της διοργάνωσης. 

8.2. [DP] τα σκάφη πρέπει να συμμορφώνονται με τον RRS 78.1 όταν παρουσιάζονται για 
έλεγχο. 

9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

9.1. Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον Φαληρικό Όρμο. 
9.2. Τα σκάφη θα αγωνισθούν σε 3 διακεκριμένες περιοχές (στίβους) όπως φαίνεται στο άρθρο 

4 της παρούσας. 
9.3. Το προσάρτημα [Α’] της ΠΑ δείχνει την θέση των περιοχών ιστιοδρομιών (στίβων)  

10. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

10.1. Λεπτομέρειες για τις διαδρομές θα ανακοινωθούν στις Οδηγίες Πλου. 

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

11.1. Όπως θα ορίζονται στις οδηγίες πλου 

12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

12.1. Θα ισχύσει το σύστημα βαθμολογίας Low Point των RRS Appendix A.  
12.2. Απαιτείται η διεξαγωγή τουλάχιστον μίας ιστιοδρομίας ανά κατηγορία σκαφών για  να 

θεωρηθεί έγκυρος ο αγώνας σε αυτή την κατηγορία. 
12.3. Εάν πραγματοποιηθούν μέχρι 3 ιστιοδρομίες, η βαθμολογία κάθε σκάφους θα είναι το 

άθροισμα όλων των ιστιοδρομιών.  
Εάν πραγματοποιηθούν 4 και άνω ιστιοδρομίες, η βαθμολογία κάθε σκάφους θα είναι το  
άθροισμα όλων των ιστιοδρομιών εξαιρουμένης της χειρότερης. 

12.4. Εάν μετά την εφαρμογή του παραρτήματος Α 8.1 των RRS παραμένει ισοβαθμία μεταξύ 2 
σκαφών, αυτή επιλύεται υπέρ του του σκάφους που έφερε την καλύτερη θέση στην πρώτη 
ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί (Τροποποίηση RRS Α8.2). 

12.5. Η βαθμολογία των υποκατηγοριών θα εξάγεται από την γενική βαθμολογία. 
12.6. Θα ισχύσει ο RRS 90.3 (e).  

13. ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

13.1. Δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΙΟ θα 
έχουν οι προπονητές που διαθέτουν, σύμφωνα με τον νόμο 4809/2021, έγκυρη ταυτότητα 
προπονητή ιστιοπλοΐας από τον Πανελλήνιο Αθλητικό Σύνδεσμο Προπονητών Ιστιοπλοΐας. 

13.2. Οι παραπάνω πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά αναφέρονται στο 
άρθρο 4.3.(β) αυτής της προκήρυξης. 



 

 

14. ΣΚΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

14.1. Τα σκάφη προσώπων υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στην γραμματεία των αγώνων. Οι 
χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι 
ασφαλείας (quickstop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι 
κάτοχοι διπλώματος ταχύπλοου. 

15. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

15.1. Τα συμμετέχοντα σκάφη μπορούν να ελλιμενιστούν στις εγκαταστάσεις του Λεμβαρχείου 
του Πολεμικού Ναυτικού και των συνδιοργανωτών ομίλων στο Μικρολίμανο. 

16. ΕΥΘΥΝΗ 

16.1. Οι αθλητές αγωνίζονται με δική τους ευθύνη. Τόσο οι συνδιοργανωτές όμιλοι, όσο και οι 
επιτροπές  του αγώνα και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συμμετέχει στην διοργάνωση του 
αγώνα δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στους αγωνιζόμενους ή 
τα σκάφη τους ή σε τρίτα πρόσωπα πριν, μετά ή και κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη 
στεριά όσο και στη θάλασσα. 

16.2. Εφιστούμε την προσοχή των αγωνιζομένων στο θεμελιώδη κανόνα 3 των RRS “Απόφαση 
για Συμμετοχή σε Αγώνα”. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη ή του εντεταλμένου 
εκπροσώπου κάθε σκάφους η απόφαση να συμμετέχει σε αγώνα και να συνεχίσει να 
αγωνίζεται. 

17. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

17.1. Όλοι οι συμμετέχοντες στην διοργάνωση αποδέχονται ότι η ΟΑ διατηρεί το δικαίωμα και 
την άδεια να χρησιμοποιήσει το όνομα και την εικόνα τους (των ιδίων ή και του σκάφους 
με το οποίο αγωνίζονται) σε κείμενο, φωτογραφία ή βίντεο για να δημοσιευτούν ή να 
μεταδοθούν από ΜΜΕ ή για μελλοντική χρήση σαν διαφημιστικό υλικό, χωρίς καμία 
οικονομική απαίτηση. Τα ονόματα των συμμετεχόντων μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν ή αναπαραχθούν με οποιονδήποτε γνωστό τρόπο. 

18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 

18.1. Κάθε σκάφος οφείλει να διαθέτει την από το νόμο απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη έναντι 
τρίτων. 

18.2. Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη το σκάφος να έχει ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για 
βλάβες και αστική ευθύνη (πρόσωπα και περιουσία). 

19. ΕΠΑΘΛΑ 

19.1. Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
19.2. Έπαθλα επίσης θα απονεμηθούν στον μικρότερο αθλητή και στον Πολυνίκη όμιλο. 
19.3. Δεν θα βραβευθεί κατηγορία εάν δεν εκκινήσουν τουλάχιστον τρία (3) σκάφη κατά την 

πρώτη ιστιοδρομία.  
19.4. Η απονομή των επάθλων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22/5/22 και ώρα 19:00 στις 

εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές 
συνθήκες). 

20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

20.1. Για τις κατηγορίες σκαφών OPTIMIST 
Αθλητική Γραμματεία του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, 



 

 

Υπεύθυνη κ. Άννα Θεοφίλου 
Τέρμα Μικρολίμανο, ΤΚ 18533, Πειραιάς 
Τηλέφωνο:   +30 210 4220506, +30 690 9046525  
Email:       sailing@ycg.gr  
Ιστοσελίδα ΝΟΕ:       www.ycg.gr 
 

20.2. Για τις λοιπές κατηγορίες σκαφών  
Γραμματεία ΙΟΠ, 
Υπεύθυνη κ. Πόπη Μανουσιάδου 
Ακτή Κουμουνδούρου, Τέρμα Μικρολίμανο, ΤΚ 18533, Πειραιάς 
Τηλέφωνο:   +30 210 4177636, +30 4225076, +30 210 4110287  
Email:       info@iop.gr  
Ιστοσελίδα ΙΟΠ:       www.iop.gr 
 
 

 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 
 


