
 

         

 
OPEN   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ  ΑΓΩΝΑΣ   

«ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ»  
24-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
                                              OPEN ΚΛΑΣΗΣ OPTIMIST 
 
Ο  Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας Ν.Ο.Ε.Φ.  διοργανώνει OPEN Πανελλήνιο Διασυλλογικό 
αγώνα για σκάφη τύπου OPTIMIST  στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2022. 
 

1.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 
(RRS) 2021 – 2024 της World Sailing. 

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.  Αυτό τροποποιεί τον RRS 
61.1 (a) 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  

Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο., φωτοαντίγραφο της οποίας 
πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία Αγώνων με τη δήλωση συμμετοχής. 

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Ο επίσημος ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων ευρίσκεται στην ιστοσελίδα  :  

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4808/event Φυσικός πίνακας ανακοινώσεων 

θα ευρίσκεται μπροστά από την Αθλητική Γραμματεία του Ομίλου. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

4.1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες με έτος γέννησης το 2007 ή αργότερα, 
οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου της ΕΙΟ με ετήσια ιατρική γνωμάτευση και κάρτα υγείας αθλητή.  Οι όμιλοι 
πρέπει να δηλώσουν τις συμμετοχές των αθλητών και αθλητριών το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 
23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 με e-mail στη γραμματεία των διοργανωτή ομίλου 
noef@otenet.gr και να πληρώσουν στην ίδια προθεσμία το παράβολο συμμετοχής. Στις δηλώσεις 
συμμετοχής θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ο Α.Μ. Ε.Ι.Ο. του αθλητή ή αθλήτριας ώστε να 
ελέγχεται η εγκυρότητα του δελτίου. Επίσης πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά τα ασφαλιστήρια 
σκαφών και συνοδών σκαφών, η δήλωση συνοδού σκάφους, οι Υπεύθυνες δηλώσεις γονέων και τα 
δικαιολογητικά του προπονητή. 

4.2     Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 10,00 ευρώ για κάθε αθλητή και πρέπει να 
καταβληθεί στον κάτωθι λογαριασμό: 

 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ                                 

EUROBANK  IBAN:  GR1202602200000970100524497 

4.3 Δικαίωμα δήλωσης θα έχουν οι προπονητές που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
από την Γ.Γ.Α. και, σύμφωνα με τον νόμο 4809/2021, έγκυρη ταυτότητα προπονητή ιστιοπλοΐας από 
τον ΠΑ.Σ.Π.Ι. 

4.4         Ένας τουλάχιστον προπονητής ή προπονήτρια θα πρέπει να δηλωθεί για κάθε Όμιλο που 
συμμετέχει με αθλητές ή αθλήτριες στην διοργάνωση. Ο κάθε Όμιλος ανά δέκα (10) αθλητές ή αθλήτριες 
που δηλώνει θα πρέπει να διαθέτει ένα (1) συνοδευτικό σκάφος.  

5. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ COVID 19 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4808/event
mailto:noef@otenet.gr


5.1 Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερωθούν και να τηρούν το Επικαιροποιημένο Αγωνιστικό 
Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 

5.2 [NP] 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. 

5.3 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. 

5.4 Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο υγειονομικό πρωτόκολλο της ΓΓΑ, απαιτείται από όλους τους 
προπονητές και αθλητές που δε διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ, η αποστολή ή 
προσκόμιση πριν τον αγώνα, στη γραμματεία της διοργάνωσης, Αρνητικού Αποτελέσματος μοριακού 
(RTPCR) ή Αρνητικού Αποτελέσματος Rapid Antigen Test, το οποίο θα πρέπει να διεξαχθεί από τη 
Δευτέρα 19/09/2022 και μετά. Οι πλήρως εμβολιασμένοι προπονητές οφείλουν να προσκομίσουν το 
Πιστοποιητικό Εμβολιασμού που είναι σε ισχύ. 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. 
Περισσότερες πληροφορίες στο link:  

 https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_01-08-_2022.pdf 

 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

6.1 Οι ιστιοδρομίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

24 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:30, εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας. 

25 Σεπτεμβρίου 2022, η ώρα  εκκίνησης ιστιοδρομιών θα ανακοινωθεί. 

6.2 Θα διεξαχθούν συνολικά έξι (6) ιστιοδρομίες. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερο από τέσσερις (4) 
ιστιοδρομίες την ημέρα. 

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα 
https://www.racingrulesofsailing.org/ με την επωνυμία του αγώνα. 

8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρμο.   

9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις οδηγίες πλου. 

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

10.1  Για να είναι έγκυρος ο αγώνας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 1 ιστιοδρομία. 

10.2 Εάν πραγματοποιηθούν τρεις ιστιοδρομίες θα μετράνε όλες για τον υπολογισμό της συνολικής 
βαθμολογίας κάθε σκάφους. 

10.3 Εάν πραγματοποιηθούν τέσσερις ή περισσότερες ιστιοδρομίες θα εξαιρείται η χειρότερη για τον 
υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας κάθε σκάφους. 

10.4           Τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4808/event 

11. ΣΚΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τα σκάφη προπονητών και υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων.  

Οι χειριστές τους είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, θα πρέπει να είναι κάτοχοι  διπλώματος 
ταχυπλόου και να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της 
μηχανής. 

https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_01-08-
https://www.racingrulesofsailing.org/
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4808/event


Αν ο προπονητής δεν έχει επαφή με VHF καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να επιβληθεί από την 
Επιτροπή Ενστάσεων ποινή στους αθλητές, που μπορεί να είναι μικρότερη της ακύρωσης. 

12. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα σκάφη των ομίλων εκτός Σαρωνικού θα μπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ε.Φ. 

13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

           Αγοριών   

           Παίδων (έτος γέννησης 2010 ή αργότερα) 

           Κοριτσιών  

           Κορασίδων (έτος γέννησης 2010 ή αργότερα) 

14. ΕΥΘΥΝΗ 

Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 3, RRS-WS. Οι 
διοργανωτές Όμιλοι και οι Επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε 
άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. 

15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς 
τρίτους όπως ορίζεται από τη νομοθεσία. 

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του 
Ν.Ο.Ε.Φ στο Μικρολίμανο, Ακτή Δηλαβέρη 2, τηλ.: 210 4222782, E-mail : noef@otenet.gr                           

 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
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