
1  

   
 

OPEN ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΑΥΑΡΧΟΥ 
ΒΟΤΣΗ 

 
16 & 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
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. 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης και ο Ναυτικός Όμιλος Ακτής 
Θερμαϊκού διοργανώνουν το Κύπελλο Φθινοπώρου εις μνήμην 
Ναυάρχου Βότση, τo Σαββατοκύριακο 16 και 17 Οκτωβρίου για σκάφη 
τύπου Optimist, Laser, 420 & Hansa  
Νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης  
είναι ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης Λάζαρος Τσαλίκης 
και του Ναυτικού Ομίλου Ακτής Θερμαϊκού ο Χρίστος Μοσχοβίτης. 
Υγειονομικός υπεύθυνος (CMO) του αγώνα ορίζετε η Βαΐα Νταρζάνου. 
Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο 
της Ε.Ι.Ο, όπως εγκρίθηκε από την Επιστημονική Υγειονομική Επιτροπή 
της ΓΓΑ. Η Ολική Επικινδυνότητα του αγώνα είναι Πολύ Χαμηλή. 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του Ν.Ο.Θ. τηλ: 2310 
413262, fax:2310 417369,e-mail: nautical@ncth.gr, Official Notice 
Board: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2881/event 

 
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Optimist (Αγόρια, Κορίτσια 2006 και μετά), Optimist (Παίδες, Κορασίδες 
2009 και μετά), Laser 4,7 (Αγόρια – Κορίτσια 2004 και μετά), Laser 
radial (Γενική), standard (Γενική), 420 (Γενική), & Hansa (Γενική). 

mailto:nautical@ncth.gr�
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Για το σχηματισμό κατηγορίας πρέπει να συμμετέχουν και αγωνιστούν 
τουλάχιστον τρία (3) όμοια σκάφη. 

4. ΚΑΝΟΝΕΣ 
4.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους 

Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2021-2024 της W.S.,τους 
κανονισμούς των κλάσεων, καθώς και από τις εθνικές διατάξεις της 
Ε.Ι.Ο. 

4.2 Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: 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. 

4.3 Ο κανόνας 7(a) της κλάσης Laser τροποποιείται ως εξής : μόνο ένα 
άτομο μπορεί να επιβαίνει στο σκάφος κατά την διάρκεια της 
ιστιοδρομίας και θα πρέπει να είναι αυτό που δηλώθηκε στη 
διοργάνωση. 

4.4 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό 
επιτρέπεται (κανόνας 86 RRS 2021-2024). 

 
5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
5.1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 

W.S. 
5.2. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της 

Ε.Ι.Ο. 
5.3. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία 

αγώνων. 
5.4. Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα 

επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή [DP]. 
 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
6.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι έγκυρης 

ιστιοπλοϊκής ταυτότητας της Ε.Ι.Ο., επίκαιρης κάρτας υγείας αθλητού 
(διάταξη εθνικής αρχής της Ε.Ι.Ο. Ν 2) καθώς και ιατρικής 
βεβαίωσης αθλητού ότι είναι κλινικά υγιείς η οποία θα φέρει 
υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. Στην κατηγορία Optimist δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 2006 και μετά. 
Στην κατηγορία Laser 4.7 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που 
έχουν γεννηθεί το 2004 και μετά. 

6.2. Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή των αθλητών τους μέχρι 
την και Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, συμπληρώνοντας οπωσδήποτε στη 
δήλωση συμμετοχής τον αριθμό ιστίου και αριθμό μητρώου των 
αθλητών, ταχυδρομικώς ή με mail στην γραμματεία του Ν.Ο.Θ.. 

6.3. Το παράβολο συμμετοχής είναι €10 ανά άτομο. 
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6.4. Μέχρι το Σάββατο 16/10  και ώρα 10:00 οι υπεύθυνοι των ομάδων θα 
πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν σκαναρισμένα, στην 
γραμματεία του Ν.Ο.Θ., την άδεια χειρίστη ταχυπλόου, ασφαλιστήρια 
αθλητικών σκαφών και συνοδού σκάφους καθώς και τις ιατρικές 
βεβαιώσεις. 

6.5. Δικαίωμα δήλωσης 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 
Π.Α.Σ.Π.Ι. 

6.6. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο αγωνιστικό υγειονομικό πρωτόκολλο 
της Ε.Ι.Ο. το οποίο εγκρίθηκε από τη Γ.Γ.Α., απαιτείται από όλους τους 
μη εμβολιασμένους αθλητές /αθλήτριες καθώς και από 
προπονητές/συνοδούς η αποστολή στην γραμματεία της διοργάνωσης, 
Αρνητικού Αποτελέσματος μοριακού (RT-PCR) 24-48 ώρες πριν τον 
αγώνα ή Αρνητικού Αποτελέσματος Rapid antigen test την ημέρα του 
αγώνα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν το τελευταίο 24ωρο πριν τον αγώνα. 
Οι πλήρως εμβολιασμένοι οφείλουν να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό 
Εμβολιασμού άπαξ και να έχουν περάσει 14 ημέρες από την τελευταία 
δόση. 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. 

 
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 
Hansa 
 
Πέμπτη 14/10 ώρα 21:00 λήξη δηλώσεων 
Σάββατο 16/10 ώρα 11:00 ιστιοδρομίες 
Κυριακή 17/10 ώρα 11:00 ιστιοδρομίες 
 
Optimist, Laser και 420 
 
Πέμπτη 14/10 ώρα 21:00 λήξη δηλώσεων 
Σάββατο 16/10 ώρα 13:00 ιστιοδρομίες 
Κυριακή 17/10 ώρα 13:00 ιστιοδρομίες 

 
7.1. Είναι προγραμματισμένες (6) ιστιοδρομίες. 
7.2. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις (4) ιστιοδρομίες την 

ημέρα. Τη τελευταία ημέρα των αγώνων, δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά 
την 16.30  

 
8. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Για κάθε σκάφος πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό 
καταμέτρησης [DP]. 
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9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους Ομίλους. 
 
10. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου της 
Θεσσαλονίκης. 

 
11. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Λεπτομέρειες για την διαδρομή θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου. 
 

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
Σε περίπτωση παράβασης των Κανόνων του Μέρους 2 RRS (Όταν 
Σκάφη Συναντώνται) θα εφαρμόζονται οι ποινές των 2 στροφών για               
όλες τις κατηγορίες. Σε περίπτωση παράβασης του Κανόνα 31 RRS 
(Επαφή με Σημείο) θα εφαρμόζεται η ποινή μίας στροφής του κανόνα 
RRS 44.2. Για παράβαση του Κανόνα 42 RRS (Πρόωση) οι ποινές 
αναγράφονται αναλυτικά στις Οδηγίες Πλου. 

 
13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
13.1. O αγώνας θα είναι έγκυρος με 1 ιστιοδρομία. 
13.2. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί καμία ιστιοδρομία ο αγώνας 

ματαιώνεται. 
13.3. Θα εφαρμοστεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2RRS 

2021-2024. 
13.4. Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος Α 8.1 RRS 

παραμένει ισοβαθμία, τότε ισχύει το παράρτημα Α 8.2 RRS. 
13.5. Εάν ολοκληρωθούν 3 έως 6 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους 

θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες 
εξαιρούμενης της χειρότερης. 

 
14. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι 
χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. 
Υποχρεωτικά   θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - 
stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. Επίσης πρέπει να 
είναι κάτοχοι  διπλώματος ταχυπλόου. 

 
15. ΕΥΘΥΝΗ 

Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη 
κανόνα 4, RRS-W.S. Ο διοργανωτής όμιλος 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. 
Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η 
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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. 

 
16. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον την προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία 
ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους. 

 
17. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις Ν.Ο.Θ. 
 

18. ΕΠΑΘΛΑ 
 

18.1. Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. 
18.2. Τα έπαθλα θα αποσταλούν στους ομίλους των διακριθέντων αθλητών 

μετά το πέρας των αγώνων. 
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