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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
«OPEN 25ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ» 

18-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2021 
OPTIMIST – ILCA 4 – ILCA 6 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΗ  
Ο  Όμιλοσ  Φίλων Θαλάςςθσ  (Ο.Φ.Θ.).  υπό  τθν  αιγίδα  τθσ  
Ελλθνικισ  Ιςτιοπλοϊκισ  Ομοςπονδίασ  (Ε.Ι.Ο.),  διοργανϊνει  τουσ  
ιςτιοπλοϊκοφσ αγϊνεσ 25ο Κφπελλο Χριςτουγζννων, το 
αββατοκφριακο 18 & 19 Δεκεμβρίου.  
Νόμιμοσ εκπρόςωποσ του ςωματείου είναι ο πρόεδροσ του Ομίλου 
Φίλων Θαλάςςθσ Ακαναςιάδθσ Λεωνίδασ.   
Τγειονομικόσ υπεφκυνοσ (CMO) του αγϊνα ορίηεται ο Κοσ 
Θεοδωράκογλου Κωνςταντίνοσ (τθλ. 6973550276)  
Ο αγϊνασ διεξάγεται ςφμφωνα με το Αγωνιςτικό Τγειονομικό 
Πρωτόκολλο τθσ Ε.Ι.Ο., όπωσ  εγκρίκθκε  από  τθν  Επιςτθμονικι  
Τγειονομικι  Επιτροπι  τθσ  ΓΓΑ.  Η ολικι Επικινδυνότθτα του 
αγϊνα είναι Πολφ Χαμθλι.  
 
2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  
2.1. Ο κανονιςμόσ αγϊνων ιςτιοπλοΐασ (RRS) τθσ W/S 2021-2024.  
2.2. Οι κανονιςμοί των κλάςεων.  
2.3. Οι διατάξεισ τθσ Εκνικισ Αρχισ.  
2.4. Οι διατάξεισ του αγωνιςτικοφ προγράμματοσ 2021 τθσ Ε.Ι.Ο.  
2.5. Η παροφςα προκιρυξθ  
2.6. Οι οδθγίεσ πλου  
2.7. Οι οδθγίεσ πλου μποροφν να τροποποιιςουν κανόνεσ, όπου 
επιτρζπεται. 
  
3. ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ  
3.1. Ο αγϊνασ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία C ωσ προσ τον 
κανονιςμό 20 τθσ W/S.  
3.2. κάφθ που φζρουν ατομικι διαφιμιςθ πρζπει να ζχουν 
ζγκριςθ τθσ Ε.Ι.Ο  
3.3. Φωτοαντίγραφο τθσ ζγκριςθσ πρζπει να κατατεκεί ςτθ 
Γραμματεία Αγϊνων  
3.4. Η διαφιμιςθ χορθγϊν τθσ οργάνωςθσ ι επί ςκαφϊν πρζπει να 
είναι ςφμφωνα με  το  παράρτθμα  G  των  RRS,  τθν  ςχετικι  
νομοκεςία  και  τθσ  ιςχφουςασ Εγκυκλίου τθσ Ε.Ι.Ο  
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4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΔΗΛΩΕΙ  
4.1. Δικαίωμα  ςυμμετοχισ  ζχουν  ακλθτζσ  &  ακλιτριεσ  κάτοχοι  
ζγκυρθσ Ιςτιοπλοϊκισ  ταυτότθτασ  τθσ  Ε.Ι.Ο.,  επίκαιρθσ  κάρτασ  
υγείασ  (διάταξθ Εκνικισ Αρχισ τθσ Ε.Ι.Ο. Ν2).  
4.1.α. υμμετοχζσ ςτθ διοργάνωςθ μποροφν να υποβλθκοφν μόνον 
από Ομίλουσ μζλθ τθσ Ε.Ι.Ο. ι μεμονωμζνα από ακλθτζσ-τριεσ 
υπθκόουσ ξζνων χωρϊν που κατζχουν ζγκυρα ακλθτικά δελτία ςε 
ιςχφ τθσ χϊρασ τουσ.  
4.2. τθν κατθγορία Optimist δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν ακλθτζσ 
και ακλιτριεσ που ζχουν γεννθκεί το 2006 και μετά και παίδεσ-
κοραςίδεσ που ζχουν γεννθκεί το 2009 και μετά. τθν κατθγορία 
ILCA 4 δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν ακλθτζσ και ακλιτριεσ που 
ζχουν γεννθκεί το 2004 και μετά.  
4.3. Οι όμιλοι πρζπει να δθλϊςουν ςυμμετοχι μζχρι τθν Σετάρτθ 
15 Δεκεμβρίου με e-mail (info@ofth.gr, ofththess@gmail.com) 
ςυμπλθρϊνοντασ οπωςδιποτε ςτθ διλωςθ τον αρικμό ιςτίου και 
τον αρικμό μθτρϊου Ε.Ι.Ο. και να πλθρϊςουν ςτθν ίδια προκεςμία 
το παράβολο ςυμμετοχισ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του ΟΦΘ, ςτθν 
Alpha Bank με αρικμό IBAN:GR95 0140 8480 8480 0200 1000 015. 
4.4. Για τθ διλωςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει να ςταλοφν 
ςκαναριςμζνα με e-mail τα εξισ:  
• Ακλθτικζσ ταυτότθτεσ ακλθτϊν/τριϊν  
• Κάρτεσ Τγείασ  
• Τπεφκυνθ Διλωςθ γονζα ι κθδεμόνα  
• Διλωςθ Φουςκωτοφ  
• Αςφάλειεσ ςκαφϊν και φουςκωτοφ  
• Σαυτότθτα προπονθτοφ ι Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ  
• Δίπλωμα ταχυπλόου προπονθτοφ  
4.5.   Δικαίωμα διλωςθσ ςφμφωνα με το επίςθμο αγωνιςτικό 
πρόγραμμα τθσ ΕΙΟ κα ζχουν οι προπονθτζσ που διακζτουν, 
ςφμφωνα με τον νόμο 4809/2021, ζγκυρθ ταυτότθτα προπονθτι 
ιςτιοπλοΐασ από τον Π.Α..Π.Ι.  
4.6.  Σο παράβολο ςυμμετοχισ κα είναι 10€.   
4.7.  Οδθγίεσ πλου κα ςταλοφν με e-mail τθν Παραςκευι 17/12/21.  
 
5.   ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΓΙΑ COVID 19  
5.1. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ενθμερωκοφν και να τθροφν 
το Επικαιροποιθμζνο Αγωνιςτικό Τγειονομικό Πρωτόκολλο τθσ 
Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ για τθν προφφλαξθ και τον 

mailto:info@ofth.gr
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περιοριςμό τθσ μετάδοςθσ του COVID-19, κακϊσ και τισ κρατικζσ 
οδθγίεσ και κανονιςμοφσ, που αφοροφν ςτθν πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ κρουςμάτων COVID-19, όπωσ αυτζσ ιςχφουν και 
ζχουν εγκρικεί από τθν Επιςτθμονικι Τγειονομικι Επιτροπι τθσ 
ΓΓΑ για τθν περίοδο διεξαγωγισ τθσ διοργάνωςθσ. Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ για τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και οδθγίεσ μπορείτε να 
βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-
19/  
5.2.  Οι αγωνιηόμενοι και τα πρόςωπα υποςτιριξθσ πρζπει να 
ςυμμορφϊνονται με κάκε εφλογθ απαίτθςθ ενόσ ςτελζχουσ τθσ 
διοργάνωςθσ. Άρνθςθ ςυμμόρφωςθσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ 
αντιακλθτικι ςυμπεριφορά.   
5.3. Λογικζσ ενζργειεσ ςτελεχϊν τθσ διοργάνωςθσ για εφαρμογι 
οδθγιϊν, πρωτοκόλλων και νομοκεςίασ ςχετικϊν με τον COVID-19, 
ακόμθ και αν αργότερα αποδειχκοφν μθ απαραίτθτεσ, δεν είναι 
εςφαλμζνεσ ενζργειεσ ι παραλείψεισ.   
5.4. φμφωνα με το επικαιροποιθμζνο αγωνιςτικό υγειονομικό 
πρωτόκολλο τθσ Ε.Ι.Ο το οποίο εγκρίκθκε από τθ Γ.Γ.Α, απαιτείται 
από όλουσ τουσ μθ εμβολιαςμζνουσ ακλθτζσ /ακλιτριεσ κακϊσ και 
από προπονθτζσ/ςυνοδοφσ θ αποςτολι ςτθν γραμματεία τθσ 
διοργάνωςθσ, Αρνθτικοφ Αποτελζςματοσ μοριακοφ (RT-PCR) 24-48 
ϊρεσ πριν τον αγϊνα ι Αρνθτικοφ Αποτελζςματοσ Rapid antigen 
test τθν θμζρα του αγϊνα ι αν αυτό δεν είναι δυνατόν το 
τελευταίο 24ωρο πριν τον αγϊνα. Οι πλιρωσ εμβολιαςμζνοι 
οφείλουν να προςκομίςουν το Πιςτοποιθτικό Εμβολιαςμοφ άπαξ 
και ζχουν περάςει 14 θμζρεσ από τθν τελευταία δόςθ.  τθν 
περίπτωςθ που τισ θμζρεσ του αγϊνα κα βρίςκεται ςε ιςχφ ζνα 
καινοφργιο πρωτόκολλο τθσ Γ.Γ.Α από το παρόν κα ιςχφςει το 
τελευταίο επικαιροποιθμζνο.  
5.5. Η χριςθ μάςκασ κα είναι υποχρεωτικι για ΟΛΟΤ-Ε, κακόλθ 
τθ διάρκεια παρουςίασ των ςτουσ κλειςτοφσ χϊρουσ τθσ ακλθτικισ 
εγκατάςταςθσ. 
5.6. Θα υπάρχει Anti-Covid ςτακμόσ ςτο χϊρο τθσ γραμματείασ, 
όπου κα μπορεί κάποιοσ-α να χρθςιμοποιιςει αντιςθπτικό ι να 
προμθκευτεί μάςκα. 
 
6. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ   
Η Γραμματεία αγϊνων κα είναι ςτα γραφεία του διοργανωτι 
ομίλου (Ο.Φ.Θ.) Λεωφόροσ Μεγάλου Αλεξάνδρου 10 – Σθλ. 
2310831333. fax: 2310 848643, e-mail: ofththess@gmail.com 
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7. ΚΛΑΕΙ – ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ  
7.1. Optimist (αγοριϊν, κοριτςιϊν, παίδων, κοραςίδων), ILCA 4 
(U16 Παίδων -Κοραςίδων και U18 Εφιβων - Νεανίδων), ILCA 6 
(Ανδρϊν, Γυναικϊν). Για να υπάρξει κατθγορία κα πρζπει να 
δθλϊςουν τουλάχιςτον  3 (τρία) ςκάφθ από διαφορετικοφσ 
ομίλουσ.  
Οι νικθτζσ των κατθγοριϊν κα εξαχκοφν από τθ γενικι.   
 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
8.1. Σετάρτθ   15/12/2021   21:00μμ  Λιξθ δθλϊςεων  
       άββατο  18/12/2021  12:00πμ   Ιςτιοδρομίεσ   
       Κυριακι   19/12/2021  11:00πμ   Ιςτιοδρομίεσ   

          Σθν τελευταία θμζρα των αγϊνων δεν κα δοκεί εκκίνθςθ μετά τθν 
16:00μμ.  

8.2.   Για κάκε κατθγορία κα διεξαχκοφν ζξι  (6)  ιςτιοδρομίεσ. Ο 
αγϊνασ κα είναι ζγκυροσ αν πραγματοποιθκεί ζςτω και μία (1) 
ιςτιοδρομία.   
8.3.    Οι ιςτιοδρομίεσ κα αρικμοφνται με τθ ςειρά τθσ 
πραγματοποίθςισ τουσ.  
 
9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ  
Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτθ καλάςςια περιοχι ανοικτά του 
Ομίλου Φίλων Θαλάςςθσ. 
 
10. ΔΙΑΔΡΟΜΗ  
Η διαδρομι κα είναι Ολυμπιακό τραπζηιο για όλεσ τισ κατθγορίεσ. 
   
11. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ  
Θα ιςχφει το παράρτθμα Ρ των RRS.  
 
12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
12.1.   Θα εφαρμόηεται το ςφςτθμα χαμθλισ βακμολογίασ, 
παράρτθμα Α2 W/S.  
12.2.  Εφόςον  διεξαχοφν  τζςςερισ  (4)  και  πάνω  ιςτιοδρομίεσ  κα  
εξαιρείται  θ χειρότερθ.  
12.3.  ΙΟΒΑΘΜΙΕ: ςε περίπτωςθ που φςτερα από εφαρμογι του 
παραρτιματοσ Α 8.2 RRS παραμζνει ιςοβακμία, τότε αυτι κα 
λφεται υπζρ του ςκάφουσ που ζφερε τθν καλφτερθ ςειρά ςτθ 
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πρϊτθ ιςτιοδρομία που ζτρεξαν μαηί (διαφοροποίθςθ 
παραρτιματοσ Α 8.3 RRS).  
 
13. ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
13.1. Όλα τα ςυνοδά ςκάφθ πρζπει να δθλωκοφν ςτθ Γραμματεία 
Αγϊνων το αργότερο μζχρι τισ 10:30 π.μ. του αββάτου 18/12/21 
προςκομίηοντασ το ςχετικό πιςτοποιθτικό αςφάλιςθσ ζναντι τρίτων 
φψουσ 540.000 €.  
13.2.    Οι  χειριςτζσ  πρζπει  να  είναι  υπεφκυνοι  για  τισ  
μετακινιςεισ  τουσ.  
Τποχρεωτικά  κα  πρζπει  να  φοροφν  το  βραχιόλι  αςφαλείασ  
(quick-stop)  που ςυνδζεται με το διακόπτθ τθσ μθχανισ. Επίςθσ 
πρζπει να είναι κάτοχοι διπλϊματοσ ταχυπλόου και να φοροφν 
ςωςίβιο ςφμφωνα με τον Κανόνα 40.1 RRS 2021-2024 και τθν 
προςκικθ τθσ Εκνικισ Διάταξθσ.  
 
14. ΕΤΘΤΝΗ  
14.1.     Όλοι οι ακλθτζσ-ακλιτριεσ αγωνίηονται ςφμφωνα με το 
κεμελιϊδθ κανόνα 4, RRS (Απόφαςθ περί ςυμμετοχισ ςε αγϊνα).  
14.2.     Ο διοργανωτισ όμιλοσ και οι επιτροπζσ δεν φζρουν καμιά 
απολφτωσ ευκφνθ για οτιδιποτε ςυμβεί ςε άτομα ι πράγματα 
τόςο ςτθ ςτεριά όςο και ςτθ κάλαςςα κατά τθ διάρκεια του 
αγϊνα.  
 
15. ΕΠΑΘΛΑ  
15.1.  Ζπακλα κα απονεμθκοφν ςτουσ τρεισ (3) πρϊτουσ νικθτζσ 
κάκε κατθγορίασ.   
15.2. Σα ζπακλα κα αποςταλοφν ςτουσ Ομίλουσ των διακρικζντων 
ακλθτϊν μετά το πζρασ των αγϊνων.   
 
16. ΑΦΑΛΕΙΑ  
Όλα τα ςυνοδευτικά ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν τθν ελάχιςτθ 
προβλεπόμενθ από τθν νομοκεςία κάλυψθ.  
Για τα αγωνιηόμενα ςκάφθ ορίηεται ωσ ελάχιςτθ κάλυψθ το ποςό 
των 540.000 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ.  
 
17. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  
Σα  ςυμμετζχοντα  ςκάφθ  κα  φιλοξενθκοφν  ςτισ  εγκαταςτάςεισ  
του  διοργανωτι ομίλου. 
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Θεςςαλονίκθ, 07 Δεκεμβρίου 2021 
                                                    

Ο Πρόεδροσ 

                                                              
 
                                                    Λεωνίδας Αθαναζιάδης 

 
 


