ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
OPEN ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ
TECHNO U15, TECHNO U17, TECHNO PLUS
29Απριλίου – 2 Μαϊου 2019
ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ

1. ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ
Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Κέκροψ υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας,
προκηρύσσει Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα, για τις κατηγορίες σκαφών:
Techno U15, Techno U17 και Techno Plus.
2.ΚΑΝΟΝΕΣ
2.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους κανόνες αγώνων ιστιοπλοΐας
RRS,(SailingWindsurfing Edition 2017-2020 RRS).
2.2 Τους κανόνες των κλάσεων TECHNO 293 (με τις τροποποιήσεις αυτής της προκήρυξης και των
Οδηγιών Πλου).
2.3Το σωσίβιο είναι υποχρεωτικό για όλους τους αθλητές.
2.4 Σε περίπτωση εμπλοκής ή ένστασης, οι διαδικασίες δύναται να διεξαχθούν και στην αγγλική γλώσσα.
3.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την
εκάστοτε οργανώτρια αρχή.
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Δικαίωμα συμμετοχής:
Για την κλάση Techno 293 θα υπάρχουν οι εξής κατηγορίες:
Κάτω των 15 ετών αγοριών (ημερομηνία γεννήσεως 2004 και πάνω).
Κάτω των 15 ετών κοριτσιών (ημερομηνία γεννήσεως 2005 και πάνω).
Κάτω των 17 ετών αγοριών(ημερομηνία γεννήσεως 2003 και πάνω).

1

Κάτω των 17 ετών κοριτσιών(ημερομηνία γεννήσεως 2003 και πάνω).
TechnoPlus : κανένας περιορισμός ηλικίας.
5.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι ενημερωμένων δελτίων της Ε.Ι.Ο καί της
Κάρτας Υγείας Αθλητή,.
5.2Οι δηλώσεις συμμετοχής (στην παρούσα προκήρυξη υπάρχει επισυναπτόμενη φόρμα δήλωσης
συμμετοχής - FORM) πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (naokekrops@gmail.com) μέχρι τη
Δευτέρα 22 Απριλίου 2019.Για την δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν αντίγραφα με e-

mail από τα εξής:
• Δήλωση συμμετοχής
• Δήλωση φουσκωτού
• Ασφάλειες σκαφών & φουσκωτού
• Ταυτότητα Προπονητή ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή
• Δίπλωμα Ταχυπλόου
6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΓΩΝΑ
Παράβολο δήλωσης συμμετοχής 20€/αθλητή πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του αγώνα.
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7.1Για Techno U15, Techno U17, Techno Plus
Δευτέρα 29/4
δηλώσεις συμμετοχής
14:00-18:00
Τρίτη
30/4
12:00
ιστιοδρομίες
Τετάρτη 1/5
11:00
ιστιοδρομίες
Πέμπτη
2/5
11:00
ιστιοδρομίες
7.2 Τήν Πέμπτη 2Απριλίου δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15:30, εκτός αν δοθεί γενική ανάκληση.
8. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
8.1 Πιθανόν Ολυμπιακές διαδρομές. Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου του αγώνα.
8.2 Δεν θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από τρεις (3) ιστιοδρομίες την ημέρα.
Έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν, στο σύνολο, μέχρι και 9 ιστιοδρομίες.
9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΤΊΟΥ
9.1 Οι αθλητές οφείλουν να έχουν αναγνωριστικά νούμερα στα πανιά τους όπως ορίζουν οι κανονισμοί
των κλάσεων.
9.2Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δώσει αναγνωριστικές κορδέλες στους αγωνιζόμενους.
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10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το σωσίβιο είναι υποχρεωτικό για όλους τους αθλητές αλλά και τα πληρώματα των σκαφών
υποστήριξης. Το προβλεπόμενο σωσίβιο πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές: ISO 12402-5

(level 50) ή όπως θα περιγράφεται στις οδηγίες πλου.
11.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με τους
κανονισμούς της κλάσης και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας καταμετρητής της επιτροπής αγώνων
μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο.
12.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

12.1Οι βαθμοί ποινής του κάθε σκάφους που αγωνίζεται θα είναι το σύνολο των βαθμών του στη
γενικήκατάταξη.
12.2 (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το
σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. (β) Εάν ολοκληρωθούν πάνω από 4 ιστιοδρομίες, η
βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της
χειρότερης.
13. ARBITRATION SYSTEM
Η ποινή μετά από τη διαδικασία ARBITRATION SYSTEM( WCR_2017 – 2020 APENDIX T) μπορεί να
είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων.
14.

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Ο διοργανωτής
Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα
τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για
συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημία υλικών ή
τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή
μετά από την διοργάνωση.
15.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κάλυψη
(€540.000,00). Για όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται, το ύψος της κάλυψης σύμφωνα με τους
κανονισμούς της ISAF από τη διοργανώτρια αρχή.
Το γνήσιο έγγραφο ή πιστό αντίγραφο είναι υποχρεωμένος ο αθλητής να το προσκομίσει κατά την
εγγραφή του στη γραμματεία του αγώνα.
16.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Οι αγωνιζόμενοι και οι ιδιοκτήτες παραχωρούν στον ΝΑΟ Κέκροψ. την άδεια και τα δικαιώματα λήψης
φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού που απεικονίζει πρόσωπα και σκάφη κατά τη διάρκεια της
διοργάνωσης και την αναπαραγωγή του ή μετάδοσή του σε οποιαδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης και
της τηλεοπτικής διαφήμισης, για τις επικοινωνιακές ανάγκες της διοργάνωσης και την χρήση σε δελτία
τύπου.
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17.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

17.1 Οι προπονητές πρέπει να είναι κάτοχοι ταυτότητας προπονητή ιστιοπλοΐας, σύμφωνα με τη
νομοθεσία και θα πρέπει να δηλωθούν μαζί με τα προβλεπόμενα έγγραφα των σκαφών τους στη
γραμματεία.
17.2 Είναι υποχρεωτικό οι προπονητές να φορούνσωσίβιο, καθώς επίσης & το βραχιόλι ασφαλείας
(autoquick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής.
18.

ΑΠΟΝΟΜΗ - ΕΠΑΘΛΑ

Έπαθλα θα απονεμηθούν στις τρεις πρώτες θέσεις κάθε κατηγορίας. Οι διοργανωτής μπορεί να απονείμει
περισσότερα έπαθλα ανάλογα με τις συμμετοχές, καθώς επίσης διατηρεί το δικαίωμα να μην βραβεύσει
κατηγορία που δεν έχει επάρκεια συμμετοχών. Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στον πίνακα
ανακοινώσεων του αγώνα.
19.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην περιοχή του όρμου της Αγίας Μαρίνας, Κορωπίου.

https://goo.gl/maps/GSr9d5NVdBz
20.ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
20.1 Οι αθλητές μπορούν να αποθηκεύσουν τους εξοπλισμούς τους στα σταντ του ομίλου, ή σε χώρους
που θα τους υποδείξουν οι υπεύθυνοι.
20.2 Οι προπονητές μπορούν να δέσουν τα φουσκωτά τους στο όμιλο.
21.ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΙΛΕΡ
21.1 Η καθέλκυση των σκαφών μπορεί να γίνει από τη γλίστρα του ΝΑΟ Κέκροψ.
21. 2Η στάθμευση των οχημάτων επιτρέπεται στο παρκινγκ του ομίλου..
22.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώεπικοινωνήστε με τη Γραμματεία των
αγώνων: email: naokekrops@gmail.com τηλέφωνο: 2291090200, φαξ: 2108964022.

Η Οργανωτική Επιτροπή
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