
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1 

 
Αλλαγές – Προσθήκες στην προκήρυξη-οδηγίες πλού. 

 
Προκήρυξη-Οδηγίες Πλου, Άρθρο 16.1 ∆ιαδροµές 
 
Το άρθρο 16.1 (∆ιαδροµές) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής: 
 
16.1.1 ∆ιαδροµή 3 

Εκκίνηση – Καζίκι δεξιά – Παλιοµάνα δεξιά – Μικρό έµβολο αριστερά 

– Τερµατισµός 

16.1.2 ∆ιαδροµή 4 

Εκκίνηση – Σηµαδούρα αριστερά – Παλιοµάνα αριστερά – Μικρό 

έµβολο αριστερά– Σηµαδούρα αριστερά – Μικρό έµβολο αριστερά – 

Τερµατισµός 

16.1.3 ∆ιαδροµή 5 

Εκκίνηση – Καζίκι δεξιά – Παλιοµάνα δεξιά – Φανάρι Λευκού Πύργου 

δεξιά – Μικρό έµβολο αριστερά – Τερµατισµός 

16.1.4 ∆ιαδροµή 6 

Εκκίνηση – Καζίκι δεξιά – Μικρό έµβολο αριστερά – Παλιοµάνα δεξιά 

– Μικρό έµβολο αριστερά – Τερµατισµός 

16.1.5 ∆ιαδροµή 7 

Εκκίνηση – Σηµαδούρα δεξιά – Παλιοµάνα αριστερά – Καζίκι αριστερά 

– Σηµαδούρα αριστερά – Τερµατισµός 

16.1.6 ∆ιαδροµή 8 

Εκκίνηση – Μικρό έµβολο δεξιά – Παλιοµάνα δεξιά – Φανάρι Λευκού 

Πύργου δεξιά – Μικρό έµβολο αριστερά – Τερµατισµός 

16.1.7 ∆ιαδροµή 9 

Εκκίνηση – Καζίκι αριστερά – Βεσπασιανός 1 αριστερά – Φανάρι 

Λευκού Πύργου δεξιά – Μικρό έµβολο αριστερά – Τερµατισµός 

16.1.8 ∆ιαδροµή 10 (ΦΑΝΟΙ ΙΙ) 

Εκκίνηση – Βεσπασιανός 2 αριστερά – Βεσπασιανός 1 αριστερά – 

Επανωµή δεξιά – Βεσπασιανός 1 δεξιά – Βεσπασιανός 2 δεξιά – 

Τερµατισµός 

16.1.9 ∆ιαδροµή 11  

Εκκίνηση – Σηµαδούρα αριστερά – Μικρό έµβολο αριστερά – 

Σηµαδούρα αριστερά – Μικρό έµβολο δεξιά – Τερµατισµός 

16.1.10 ∆ιαδροµή 12 

Εκκίνηση – Σηµαδούρα αριστερά – Μικρό έµβολο δεξιά –Τερµατισµός 

16.1.11 ∆ιαδροµή 13 

Εκκίνηση – Μικρό έµβολο δεξιά – Σηµαδούρα Αριστοτέλους αριστερά 



– Μικρό έµβολο αριστερά – Σηµαδούρα Αριστοτέλους αριστερά – 

Μικρό έµβολο αριστερά – Τερµατισµός 

16.1.12 ∆ιαδροµή 14                                                                                                                                    

Εκκίνηση –  Σηµαδούρα αριστερά – Μικρό έµβολο δεξιά – Παλιοµάνα 

δεξιά – Μικρό έµβολο αριστερά – Τερµατισµός 

16.1.13 ∆ιαδροµή 15                                                                                                                                         

Εκκίνηση – Μικρό έµβολο δεξιά – Παλιοµάνα δεξιά – Μικρό έµβολο 

αριστερά –Τερµατισµός 

16.1.14 ∆ιαδροµή 16                                                                                                                                       

Εκκίνηση – Σηµαδούρα 1 αριστερά – Σηµαδούρα 2 αριστερά – Μικρό 

έµβολο αριστερά  – Σηµαδούρα 1 αριστερά –  Μικρό έµβολο δεξιά – 

Τερµατισµός 

16.1.15 ∆ιαδροµή 17 (ΣΑΝΗ Ι) 

                Εκκίνηση ΝΟΘ  –  Βεσπασιανός 2 αριστερά  –  Βεσπασιανός 1  

                αριστερά – Επανωµή αριστερά – ΣΑΝΗ   

16.1.16 ∆ιαδροµή 18 (ΣΑΝΗ 2)  

             Εκκίνηση ΣΑΝΗ – Επανωµή δεξιά – Βεσπασιανός 1 δεξιά – 

              Βεσπασιανός 2 δεξιά – ΝΟΘ 

16.1.17 Για τις ιστιοδροµίες ελεγχόµενου στίβου η επιτροπή αγώνων θα 

επιλέγει µεταξύ όρτσα-πρύµα, τριγώνου και τραπεζίου και θα 

ανακοινώνει την επιλογή της µε τους επισείοντες Oscar, Romeo, 

Tango αντιστοίχως. Τα σχεδιαγράµµατα των ιστιοδροµιών όρτσα-

πρυµα, τριγώνου και τραπεζίου είναι σύµφωνα µε τα παραρτήµατα α΄, 

β΄και γ΄. 

16.1.18 Η επιλεγείσα διαδροµή θα ανακοινώνεται ταυτοχρόνως µε το 

προειδοποιητικό σήµα των κλάσεων που πρόκειται να εκκινήσουν, σε 

πίνακα στο σκάφος επιτροπής αγώνων. 

 

Προκήρυξη-Οδηγίες Πλου, Άρθρο 18 Εκκίνηση 
 
Στο άρθρο 18 προστίθεται η παράγραφος  
 
18.2  Η γραµµή εκκίνησης για τον αγώνα ΣΑΝΗ ΙΙ θα είναι η νοητή ευθεία 
γραµµή που ορίζεται από την κίτρινη σηµαία RC του σκάφους επιτροπής στα 
δεξιά της γραµµής και µίας ποντισµένης φουσκωτής σηµαδούρας στα 
αριστερά. 
 

 
Προκήρυξη-Οδηγίες Πλου, Άρθρο 19 Τερµατισµός 
 
Η παράγραφος 19.1 αλλάζει ως εξής:  
 



Για τις ιστιοδροµίες ελεύθερης πλεύσης η γραµµή τερµατισµού θα είναι η 
νοητή ευθεία που ορίζεται µεταξύ δύο κίτρινων ποντισµένων φουσκωτών 
σηµαδούρων έξω από τον λιµενοβραχίονα του ΝΟΘ, κάθετες µε τον 
λιµενοβραχίονα στο ύψος που είναι αναρτηµένη σε ιστό η µπλε σηµαία 
τερµατισµού, 20 µέτρα περίπου από το εκκλησάκι. Η απόσταση της 
εξωτερικής σηµαδούρας από τη σηµαία θα είναι 1/8 του µιλίου. Για τις 
ιστιοδροµίες ελεγχόµενου στίβου η γραµµή τερµατισµού θα ορίζεται από τη 
νοητή ευθεία γραµµή που ορίζεται από την κίτρινη σηµαία RC του σκάφους 
επιτροπής στα αριστερά και µίας ποντισµένης σηµαδούρας στα δεξιά της 
γραµµής µε τη λέξη Start. 
 
 
Προστίθεται η παράγραφος 19.2 

 
19.2  Για την ιστιοδροµία ΣΑΝΗ Ι (διαδροµή 17) γραµµή τερµατισµού θα είναι 
η νοητή ευθεία που ορίζεται από τον εξωτερικό πράσινο φανό της εισόδου 
στην Μαρίνα του Σάνη Resort και µιας κίτρινης ποντισµένης φουσκωτής 
σηµαδούρας που θα φέρει αναλάµποντα φανό και θα βρίσκεται σε διόπτευση 
245° περίπου και απόσταση περίπου 1/10 του ναυτικού µιλίου από τον 
πράσινο φανό. 
Για την ιστιοδροµία ΣΑΝΗ ΙΙ  (διαδροµή 18 ) γραµµή τερµατισµού θα είναι η 
νοητή ευθεία που ορίζεται µεταξύ δύο κίτρινων ποντισµένων φουσκωτών 
σηµαδούρων έξω από το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στον Ναυτικό Όµιλο 
Θεσσαλονίκης. 

 

 

Προκήρυξη-Οδηγίες Πλου, Άρθρο 15 Πρόγραµµα 
 
Η ώρα εκκίνησης του αγώνα ΦΑΝΟΙ ΙΙ (διαδροµή 10) στις 24 Μαΐου 2015 είναι 
η 11:00 π.µ. 

 

 

Προκήρυξη-Οδηγίες Πλου, Άρθρο 6 Χορηγοί 
 
Χορηγός των αγώνων ΦΑΝΟΙ Ι και ΦΑΝΟΙ ΙΙ είναι το Open Kitchen -
Contemporary Bistrot  ZAK ( Πλαστήρα 35, Καλαµαριά). 

 

 

Προκήρυξη-Οδηγίες Πλου, Άρθρο 29 Σύστηµα βαθµολογίας 
 
Η παράγραφος 29.4 αλλάζει ως εξής: 
Όλες οι ιστιοδροµίες έχουν συντελεστή 1 εκτός από τους αγώνες ΦΑΝΟΙ ΙΙ και 
ΣΑΝΗ Ι & ΙΙ που ο συντελεστής είναι 0.66. 

 

Επιτροπή Αγώνων 
21 Μαΐου 2015 


