
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
 

• Η παράγραφος 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ τροποποιείται ως εξής: 
1. Οι αθλητές (Αγόρια) των Optimist U13 θα αγωνιστούν σε δυο 

διαφορετικά γκρουπ και σε δύο φάσεις (Προκριματική και Τελική) 
Οι αθλήτριες (Κορίτσια) θα αγωνιστούν σε ένα γκρουπ 
 

• Η Παράγραφος 2.1.3 τροποποιείται ως εξής:  
Α) Στα αγόρια: Αν πραγματοποιηθούν στην προκριματική σειρά 4 
ιστιοδρομίες ή και άνω θα εξαιρείται η χειρότερη για τον διαχωρισμό 
των γκρουπ.  
Β) Για τη γενική κατάταξη του χρυσού και του αργυρού στόλου στο 
σύνολο των ιστιοδρομιών θα εξαιρείτε η χειρότερη ιστιοδρομία εάν 
διεξαχθούν 4 ή περισσότερες ιστιοδρομίες. 
 

• Η παράγραφος 2.1.4 τροποποιείται ως εξής: Τα σκάφη στο στόλο των 
αγοριών θα χωριστούν σε 2 γκρουπ (Λευκό, Κόκκινο), ανάλογα με τη 
συμμετοχή. Ο διαχωρισμός θα γίνεται καθημερινά. Τα σκάφη θα πρέπει 
να φέρουν στη κορυφή του αλμπούρου χρωματιστή κορδέλα ανάλογα 
με το στόλο στον οποίο συμμετέχουν. Οι κορδέλες θα παρέχονται από 
τη γραμματεία των αγώνων. Τα σκάφη στο στόλο των κοριτσιών θα 
αγωνιστούν σε ένα γκρουπ. 
 
ΣΤΟΛΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΟΡΔΕΛΑ 
ΛΕΥΚΟ ΑΝΕΥ 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΗ - ΛΕΥΚΗ 

 
• Η παράγραφος 2.2.2 τροποποιείται ως εξής: Τα σκάφη μόνο στο γκρουπ 

των αγοριών θα χωριστούν σε Χρυσό και Αργυρό στόλο με βάση την 
κατάταξη τους μετά το πέρας της προκριματικής σειράς. Στο χρυσό 
στόλο θα συμμετέχουν τα 70 πρώτα σκάφη της γενικής κατάταξης. Στον 
αργυρό στόλο θα συμμετέχουν τα υπόλοιπα σκάφη της γενικής 
κατάταξης. 
 

• Η παράγραφος 5Β τροποποιείται ως εξής: Τα σημεία εκκίνησης θα είναι 
σκάφη της επιτροπής αγώνων με πορτοκαλί σημαίες. 
 

• Η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής: 
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. 



 
• Σύνθεση Επιτροπής Ενστάσεων 

Πρόεδρος: Βεργινάδης Ηλίας 
Μέλη: Τσαντίλης Κώστας 
  Πολυκανδριώτης Βαγγέλης 
  Αντωνούλης Κωνσταντίνος 
  Ψιμόπουλος Κωνσταντίνος 
  Χατζησταματίου Αριστοτέλης 

 
• Στην Επιτροπή Αγώνων προστίθεται ο Ψιμόπουλος Δημήτρης 


