
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
MIDWINTER WINDSURF SLALOM RACE 

10-11 Φεβ. 2018 ή 17-18 Φεβ. 2018 
 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
 
H Αναγνωρισμένη Σχολή Εκμάθησης Θαλάσσιων Αθλημάτων ATHENS WATERSPORTS CLUB, με την συνεργασία 
του Hellenic Speed Slalom Windsurfing Association, διοργανώνει αγώνα Ιστιοσανίδας, κατηγορίας FUN SLALOM, 
το Σαββατοκύριακο 10-11 Φεβρουαρίου 2018, με εναλλακτικές ημερομηνίες το Σαββατοκύριακο 17-18 
Φεβρουαρίου 2018  

2. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αγίου Νικολάου Αρτέμιδος Αττικής, Ν.ΝΑ – Ν.ΝΔ 
των νήσων Κοκκινονήσων.  

Ως σημείο εισόδου - εξόδου αθλητών και εξοπλισμού αυτών ορίζεται ο Παραθαλάσσιος και ο θαλάσσιος χώρος 
έμπροσθεν της σχολής AWS, επί της οδού 25ης Μαρτίου 80 Άγιος Νικόλαος Λούτσας ΤΚ 19016. 

3. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
 
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 25€ ανά αθλητή και μπορεί να πληρωθεί το αργότερο μέχρι την 
Παρασκευή 9 Φεβ. ’18 ή 16 Φεβ. ’18 αντίστοιχα σε περίπτωση αναβολής, μέχρι και ώρα 17:00, με τους εξής 
τρόπους: 

α. με τραπεζική κατάθεση, στον λογαριασμό Eurobank GR2602600530000760200686382 

β. με μετρητά στο Athens Watersports Club, 25ης Μαρτίου 80, Άγιος Νικόλαος, Λούτσα ΤΚ 19016, τηλ 
2294302521 ή 6940 649479 

γ. με μετρητά στο κατάστημα FORWARD, Μεσογείων 399 Αγία Παρασκευή ΤΚ 15343 τηλ 210 6856946 

Το παράβολο συμμετοχής αθλητών που θα δηλώσουν  συμμετοχή την ημέρα των αγώνων, ορίζεται στα 30€ και 
πληρώνεται με μετρητά στην επιτροπή αγώνων. 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
  
Σάββατο 10/2/2018 ή 17/2/2018 

09:00 – 10:30  Άφιξη αθλητών – Δηλώσεις συμμετοχής  

10:30 – 10:45  Ενημέρωση αθλητών (skippers meeting)  

11:00 -  11:15  Πιθανή έναρξη πρώτης Ιστιοδρομίας  

16:30   Τελευταία Ιστιοδρομία  

17:00   Πέρας Ιστιοδρομιών. 

Κυριακή 11/2/2018 ή 18/2/2018 

 09:00 – 10:00 Άφιξη αθλητών 

 10:00 – 10:20   Ενημέρωση αθλητών (skippers meeting) 

11:00 -  11:15 Πιθανή έναρξη πρώτης Ιστιοδρομίας  

16:00   Τελευταία Ιστιοδρομία  

17:00   Απονομές 



5. ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 
  
1. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να διεξάγει έως και 6 ιστιοδρομίες την ημέρα (μικρότερος στίβος η εκκινήσεις 

με μικρότερα χρονικά διαστήματα μεταξύ τους). Σε περίπτωση που ο αγώνας αναβληθεί λογ́ω ανωτέρας βιάς 
(Δυσμενείς καιρικες́ συνθήκες – Άπνοια κτλ), θα προκηρυχτεί εκ νεόυ για το επόμενο Σαββατοκύριακο 17 – 18 
Φεβρουαρίου στο ίδιο μέρος και με την αυτή προκήρυξη. Αν ο αγώνας διακοπεί λόγω ανέμου, θα συνεχιστεί 
το επόμενο Σαββατοκύριακο. 

2. Πρόθεση του διοργανωτή είναι να διεξαχθεί αγώνας σε στίβο Downwind. Ο στίβος θα στηθεί ανάλογα με τις 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες, η δε διαδρομή θα αναλυθεί στο Skipper’s meeting. 

3. Ελάχιστο όριο ανέμου 11 Knots. 

             

6. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ 
  
Τα σκάφη και ο λοιπός εξοπλισμός των αθλητών είναι ελέυθερης επιλογής και δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο 
από την επιτροπή της Διοργάνωσης. 

 
7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 
 
Οι Ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοικ̈ου,́ 2-3 Ναυτικά μίλια Νότια 
Νοτιοανατολικά εως και 2-3 Νότια Νοτιοδυτικά των νήσων Κοκκινονήσων, πάντα σύμφωνα με τις επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες.  

Ο στίβος θα ανακοινωθεί την ημέρα του αγώνα στην ενημέρωση κυβερνητών. 
 

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 
Άνδρες, Γυναίκες, Νέοι (U21), Παιδιά (U18) 
 

8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
NO RULES – Ισχύουν οι κανόνες της Κοινής Λογικής και της Αθλητικής Δεοντολογίας 
 
 
9. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΚΑΦΩΝ 
  
1. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση, μπορούν να το κάνουν χωρίς  την έγκριση των οργανωτών.  
2. Η οργανωτική επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να φέρουν διαφήμιση των χορηγών 

του αγώνα επί των ιστίων τους. 
3. Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη, πρέπει να φέρουν ευδιάκριτα γράμματα  και αριθμούς και απο τις δύο 

πλευρές του ιστίου και στην ίδια θέση.  
 

 
10.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΟΙ, όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή ΕΔΩ 
2. Όλοι οι αθλητές ΠΡΕΠΕΙ να προσέλθουν στη Γραμματεία του Αγώνα μέχρι τις 10:30 του Σαββάτου, 

προκειμένου να δηλώσουν παρουσία και να συμπληρώσουν ατομική υπεύθυνη δήλωση ανάληψης 
ευθύνης. Αθλητές κάτω των 18 ετών, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι συμμετέχουν με την 
σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα τους.  

3. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία του αγώνα, Ασφαλιστήριο συμβόλαιο εν 
ισχύ, για αναβάτη και σκάφος, με ελάχιστο ύψος ασφάλισης 300.000 € για σωματικές βλάβες και 150.000 € 
για υλικές ζημίες τρίτων.  

 



11.  ΕΥΘΥΝΗ 
 
1. Όλοι οι αθλητές οφείλουν να αγωνίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής λογικής, της αθλητικής 

δεοντολογίας και του ευ αγωνίζεσθαι.  
Σκοπός όλων η νίκη, πάντα υπό το αίσθημα της ευθύνης για την σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια 
των ιδίων και των συναθλητών τους. 

2. Ο διοργανωτής και η επιτροπή δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, για οτιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα ή 
πράγματα τόσο στη στεριά, όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Προσφέρει τις υπηρεσίες 
της ανιδιοτελώς και συνεργάζεται με τους αθλητές για την διεξαγωγή αυτού του αγώνα διασκέδασης. 

   

12. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του “Athens Watersports Club‘‘ στoν Άγιο Νικόλαο Λούτσας 25ης Μαρτιου 80, 
από το Σάββατο 10/02 ή 17/02 και ώρα 08:00, μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα την Κυριακή 11.02 ή 18/02. 

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο κύριος Νικόλαος Νικολαϊδης 
Αλυτάρχης του αγώνα είναι ο κύριος Νικόλαος Σκαρλάτος 
 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
AWS Club 2294302521, Νικόλαος Σκαρλάτος 6953 070954, Κυριάκος Στέλλας 6940 649479 
Web: www.athenswatersports.gr 
e-mail: info@athenswatersports.gr  
Facebook: https://www.facebook.com/athenswatersports.club/  
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