
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ   ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ   ΠΛΟΥ 

 
 

1.  ΩΡΑ 
Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του 
αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του 
αριθμού 141. 
 
2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ 
Πρόγνωση καιρού δεν θα δοθεί από την Επιτροπή Αγώνων. 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ-∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
Σάββατο 30 Ιουνίου 2007 09.00: Μυτιλήνη – Ασπρόνησος 
Κυριακή 1 Ιουλίου 2007 17.00: Ασπρόνησος - Μυτιλήνη 
 
4. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ 
Η επιτροπή αγώνα, ανάλογα με την συμμετοχή, έχει δικαίωμα να συγχωνεύσει τις 
κλάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί 
στους κυβερνήτες στην συγκέντρωση των κυβερνητών. 
 
5. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Οι γραμμές εκκινήσεων και τερματισμού θα οριστούν από την επιτροπή 
αγώνα και θα ανακοινωθούν στη συγκέντρωση κυβερνητών. 
 
6. ΣΗΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 
6.1 Η εκκίνηση θα δοθεί από το σκάφος της Επιτροπής Αγώνων. 
6.2 Προειδοποιητικό σήμα 
5 λεπτά πριν από την εκκίνηση θα γίνει έπαρση της σημαίας κλάσης και θα δοθεί 
ένα ηχητικό σήμα.  
 
6.3 Προπαρασκευαστικό σήμα 

4 λεπτά πριν από την εκκίνηση θα επαρθεί στον ιστό το γράμμα "P"   του 
∆.Κ.Σ. και θα δοθεί ηχητικό σήμα.   
 
6.4 Ένα λεπτό 

1 λεπτό πριν την εκκίνηση υποστέλλεται το γράμμα "P"   του ∆.Κ.Σ. και 
δίνεται ένα μακρόσυρτο ηχητικό σήμα. 
 
6.5 Σήμα εκκινήσεως 
θα γίνει υποστολή της σημαίας κλάσης και δίνεται ένα ηχητικό σήμα. 
 



 
7. ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
7.1 Όταν ένα ή περισσότερα σκάφη εκκινήσουν πρόωρα, αμέσως μετά το σήμα της 

εκκίνησης δίδεται ηχητικό σήμα και επαίρεται το γράμμα "Χ"    του ∆.Κ.Σ. 
 
7.2 Σκάφος ή σκάφη που εκκίνησαν πρόωρα πρέπει να περάσουν πριν την γραμμή 
εκκίνησης και να επανεκκινήσουν. Σε αυτή την περίπτωση τα σκάφη που γυρίζουν 
πίσω για επανεκκίνηση δεν έχουν δικαίωμα προτεραιότητας έναντι των άλλων 
σκαφών. 
 

7.3 Το σήμα "Χ"    παραμένει σηκωμένο στον ιστό μέχρι να επιστρέψουν όλα 
τα σκάφη που εκκίνησαν πρόωρα και να επανεκκινήσουν κανονικά. 
 
8. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

8.1 Η Γενική Ανάκληση γίνεται με έπαρση του πρώτου επαναληπτικού   του 
∆.Κ.Σ. και δύο ηχητικά σήματα. 
 
8.2 Μετά από Γενική Ανάκληση και ένα λεπτό μετά την υποστολή του πρώτου 

επαναληπτικού  του ∆.Κ.Σ. που γίνεται με ηχητικό σήμα, δίνεται νέο 

προπαρασκευαστικό σήμα  . 
 
9. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 
9.1 Το χρονικό όριο τερματισμού σε δευτερόλεπτα για την κάθε ιστιοδρομία είναι το 
διπλάσιο του βαθμού ικανότητας (GPH) του σκάφους πολλαπλασιασμένο επί το 
μήκος της διαδρομής σε ΝΜ. 
9.2 Τα χρονικά όρια τερματισμού κάθε ιστιοδρομίας, εκφρασμένα σε ώρες-λεπτά-
δευτερόλεπτα για κάθε σκάφος θα αναγράφονται στην κατάσταση των 
συμμετεχόντων σκαφών. 
 
10. ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 
Οι   μηχανές   των   συμμετεχόντων   σκαφών   πρέπει   να   μην   λειτουργούν   με   
το προπαρασκευαστικό σήμα της εκκίνησης (τετράλεπτο). 
 

11. ∆ΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του αγώνα δεν τηρήθηκαν οι κανονισμοί που 
αναφέρονται στην προκήρυξη του αγώνα, πρέπει ο κυβερνήτης του σκάφους να το 
δηλώσει στην Επιτροπή Αγώνων 2 ώρες μετά τον τερματισμό του σκάφους του, στο 
ειδικό έντυπο που διαθέτει η Επιτροπή Αγώνων. 
 
 



12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
12.1 Ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι μισή ώρα μετά τον τερματισμό του τελευταίου 
σκάφους. 
12.2 Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο ενστάσεως που 
διατίθεται από την Επιτροπή Αγώνων. 
12.3 Το παράβολο ενστάσεως ορίζεται στο ποσό των 90 Ευρώ. 
12.4 Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή από την επιτροπή ενστάσεων, το 

ποσό του παράβολου επιστρέφεται. 
 
13. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΑ 
Σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής 
εγκαταλείπουν τον αγώνα, είναι υποχρεωμένα να ειδοποιήσουν το ταχύτερο δυνατό 
την Επιτροπή Αγώνων τηλεφωνικώς στο νούμερο 6974792050 ή με το VHF στο 
κανάλι 69. 
 
14. ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑ ΣΚΑΦΗ 
14.1 Κάθε σκάφος που τερματίζει, θα επισημαίνεται από το κλιμάκιο τερματισμού 
του αγώνα με ηχητικό σήμα. 
14.2 Ένα σκάφος θεωρείται ότι τερμάτισε μόλις περάσει οποιοδήποτε μέρος της 
γάστρας του από την γραμμή τερματισμού. 
 
15. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
15.1 Τα συμμετέχοντα σκάφη θα επικοινωνούν με το σκάφος της Επιτροπής 
Αγώνων στο κανάλι 69 του VHF τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την εκκίνηση των 
αγώνων, θα πρέπει δε να έχουν το VHF ανοικτό έως το τέλος του αγώνα. 
15.2 Στο ανωτέρω κανάλι θα δίνονται οδηγίες από την Επιτροπή Αγώνων όπως 
επίσης θα ανακοινώνονται τα διάφορα σήματα που θα αναρτώνται (σήματα 
εκκίνησης, ανάκλησης κλπ). 
15.3 Επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή οποιονδήποτε άλλων μέσων 
επικοινωνίας. 
15.4  Ραδιοεπικοινωνία ή οποιαδήποτε επικοινωνία κατά την διάρκεια του αγώνα 
που επιτρέπει εξωτερική βοήθεια ή καθοδήγηση από τρίτους απαγορεύεται. 
 
16. ΣΚΑΦΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ 
Σκάφος Επιτροπής Αγώνων θα είναι το σκάφος «Τhalassa»  
 
17. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Σαν γραφείο της επιτροπής αγώνων θα χρησιμοποιηθεί το σκάφος “Thalassa”. 
 
18. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Η σύνθεση της Επιτροπής Αγώνων θα είναι η ακόλουθη :  
α) Γιώργος Μαλακός  
β) Βασίλης Χαϊτόγλου 
γ) Γιάννης Αντωνάκας  



 
19.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Η σύνθεση της Επιτροπής Ενστάσεων θα είναι η ακόλουθη: 
α) Βαγγέλης Φρυδάκης 
β) Μανώλης Κανάς 
γ) Κώστας Αθηνιώτης  
 

ΧΑΡΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 
 
 

 



ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ
ÓÅ ÁÃÙÍÁ ÉÓÔÉÏÐËÏÚÁÓ ÁÍÏÉÊÔÇÓ ÈÁËÁÓÓÇÓ

ÐÑÏÓ ÔÇ ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ ÔÏÕ:

ÓÇÌÁÉÁ: ËÉÌÁÍÉ ÍÇÏËÏÃÉÏÕ:

ÃÑÁÌÌÁÔÁ ÅÈÍÉÊÏÔÇÔÏÓ ÊÁÉ ÁÑÉÈÌÏÓ ÐÁÍÉÏÕ:

ÐÁÑÁÊÁËÙ ÅÃÃÑÁØÁÔÅ ÔÏ ÓÊÁÖÏÓ:

ÏÌÉËÏÓ: ÓÔÏÍ ÁÃÙÍÁ:

×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÅÈÍÉÊÏÔÇÔÁÓ ÔÏÕ ÓÊÁÖÏÕÓ

Íï: ÇÌ/ÍÉÁ ÅÊÄÏÓÅÙÓ: ÅÊÄÏÈÇÊÅ ÁÐÏ:

Ï ÁÑ×ÉÊÏÓ ÂÁÈÌÏÓ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁÓ ÔÏÕ ÓÊÁÖÏÕÓ ÅÉÍÁÉ:

ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ:

ÏÌÉËÏÓ: ÄÉÅÈÕÍÓÇ: ÔÇË.:

ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏÕ ÊÁÔÁÌÅÔÑÇÓÇÓ ÐÏÕ ÅÐÉÓÕÍÁÐÔÅÔÁÉ

ÄÉÁÊÑÉÔÉÊÏ ÓÇÌÁ VHF: ÕÐÁÑ×ÏÍÔÁ ÊÁÍÁËÉÁ:

Çìåñïìçíßá : ÕðïãñáöÞ:

VHF

1).Äçëþíù üôé áðïäÝ÷ïìéá ôïõò êáíïíéóìïýò êáé ôïõò üñïõò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðñïêÞñõîç ôïõ áãþíá, èá óõììåôÜó÷ù óôï
áãþíá ìå äéêÞ ìïõ áðïêëåéóôéêÞ åõèýíç êáé áðïäÝ÷ïìáé áêüìç üôé ï ïñãáíùôÞò üìéëïò êáé ïðïéáäÞðïôå åðéôñïðÞ ðïõ Ý÷åé ó÷Ýóç
ìå ôïí áãþíá, äåí Ý÷åé êáììéÜ åõèýíç ãéá ôõ÷üí áôõ÷Þìáôá Þ æçìéÝò áí óõìâïýí óôï óêÜöïò ìïõ, ìå ðñüóùðá Þ ðñÜãìáôá, óôç
èÜëáóóá Þ ôçí óôåñéÜ, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ áãþíá Þ ïðïéáäÞðïôå Üëëç þñá.
2).Äçëþíù áêüìá üôé ôï ðéï ðÜíù áíáöåñüìåíï óêÜöïò åßíáé åîïðëéóìÝíï óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôïõ åéäéêïý êáíïíéóìïý
áóöáëåßáò áíïéêôÞò èáëÜóóçò ôçò I.S.A.F. ãéá áãþíåò êáôçãïñßáò .
êáé öÝñåé áôïìéêÞ äéáöÞìéóç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ áãþíá         åðéóõíÜðôù áíôßãñáöï ôçò áäåéáò áðü ôçí ÅèíéêÞ ìïõ áñ÷Þ
äåí öÝñåé áôïìéêÞ äéáöÞìéóç
3). Äçëþíù õðåýèõíá üôé ôá áíôßãñáöá ôïõ ðéóôïðïéçôéêïý êáôáìÝôñçóçò êáé ôéò 2çò óåëßäáò ðïõ åðéóõíÜðôù åßíáé åí éó÷ý êáé
äåí Ý÷ïõí ãéá ïðïéïäÞðïôå ëüãï ìåôáâëçèåß Þ áíáêëçèåß ìÝ÷ñé óÞìåñá.

ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÄÇËÙÓÇ ÊÕÂÅÑÍÇÔH Þ ÅÍÔÅÔÁËÌÅÍÏÕ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ

ÅÑÃÏÓÔ. ÔÕÐÏÓ: ÅÔÏÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ: ×ÑÙÌÁ ÓÊÁÖÏÕÓ:

×ÑÙÌÁ ÊÏÕÂÅÑÔÁÓ: ×ÑÙÌÁ ÕÖÁËÙÍ: ÔÕÐÏÓ ÉÓÔÉÏÖÏÑÉÁÓ:

×ÑÙÌÁÔÁ ÌÐÁËÏÍÉÙÍ (áðü ðÜíù ðñïò ôá  êÜôù):

Íï 1

Íï 2

Íï 3

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÓÊÁÖÏÕÓ & ÁÑÌÁÔÙÓÉÁÓ



Áãþíáò: Çìåñ/íßá áãþíá:

ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÐËÇÑÙÌÁÔÏÓ

ÊÕÂÅÑÍÇÔÇÓ:

ÅÍÔÅÔÁËÌÅÍÏÓ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÓ:

ÐËÇÑÙÌÁ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ÓÊÁÖÏÓ:

ÅíôåôáëìÝíïò Åêðñüóùðïò: ¼ìéëïò:

Çìåñïìçíßá: ÕðïãñáöÞ

Ç êáôÜóôáóç ðëçñþìáôïò ðáñåëÞöèç áðü ôïí/ôçí

ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ: ÉÄÉÏÔÇÔÁ:

ÔÏÐÏÓ: ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ: ÙÑÁ:

ÁÑ.ÌÇÔÑ. Å.É.Ï.     ÏÌÉËÏÓ ÁÈËÇÔÇ
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