ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Παγκύπρια Πρωταθλήματα ΟΠΑΠ 2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ
Όλα τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα διοργανώνονται από την Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.
1.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.1. Τα πρωταθλήματα θα διέπονται από τους πιο κάτω κανόνες:
α)
Τους Διεθνείς Κανονισμούς RRS 2021 - 2024
β)
Τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της ΚΙΟ 2021
γ)
Τους ειδικούς κανονισμούς των κλάσεων, εκτός αν έχουν τροποποιηθεί από αυτή την Προκήρυξη
ή τις Οδηγίες Πλου
δ)
Την παρούσα προκήρυξη του Αγώνα
ε)
Τις οδηγίες Πλου
στ)
Οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές που τυχών γίνουν από την Επιτροπή Αγώνων
ζ)
Το Παράρτημα “P” ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 42 των Διεθνών Κανονισμών
(World Sailing RRS) (Παράρτημα 1)
η)
Υγειονομικό Πρωτόκολλο (Παράρτημα 2)
1.2. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της προκήρυξης του αγώνα και των οδηγιών πλου υπερτερεί το
παράρτημα των οδηγιών πλου του συγκεκριμένου αγώνα.

2. ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ
Για τους αγώνες ισχύει ο Κανονισμός Διαφήμισης της Διεθνής Ομοσπονδίας 20 (WS Advertising Regulation 20).
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ
3.1. Δικαίωμα συμμετοχής στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα έχουν αθλητές που είναι κάτοχοι δελτίου
ταυτότητας ΚΙΟ και δελτίου ΑΣΥΑ.
3.2. Μπορούν επίσης να λάβουν μέρος και αθλητές από άλλες χώρες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε
ομίλους ή ομοσπονδίες αναγνωρισμένες από την Διεθνή ομοσπονδία. Αυτοί θα είναι εκτός
συναγωνισμού και η βαθμολογία τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολογία του Παγκυπρίου
πρωταθλήματος.
3.3. Οι κατηγορίες των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων είναι οι πιο κάτω:
α. Optimist
β. 470
γ. Laser Standard
δ. Laser Radial
ε. Laser 4.7
ζ. RS:X (9,5)
η. RS:X (8,5)
θ. Bic Techno (T293)
ι. Catamaran SL16
κ. 420

Παίδων, Κορασίδων, Παμπαίδων, Παγκορασίδων
Ανδρών / Mixed, Νέων Ανδρών / Mixed (U23) & Εφήβων (U19),
Γυναικών, Νέων Γυναικών (U23)
Ανδρών, Νέων Ανδρών (U21), Εφήβων (U19)
Γυναικών, Νέων Γυναικών (U21), Νεανίδων (U19), Κοριτσιών (U17), Εφήβων
(U19), Αγοριών (U17), Ανδρών
Αγοριών (U18), Παίδων (U16), Κοριτσιών (U18), Κορασίδων (U16)
Ανδρών, Νέων Ανδρών(U21)
Γυναικών, Νεανίδων (U19), Κοριτσιών (U17), Εφήβων (U19), Αγοριών (U17)
Αγοριών και Κοριτσιών (U17), Παίδων και Κορασίδων (U15),
Εφήβων / Mixed (U19), Νεανίδων (U19)
Εφήβων / Mixed (U19), Νεανίδων (U19)
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3.4. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων έχουν ως εξής:
.
.

05.05. – 08.05.2021
05.05. – 07.05.2021

Optimist Παίδων, Κορασίδων, Παμπαίδων, Παγκορασίδων
Laser Radial Γυναικών και Ανδρών, Νέων Γυναικών U21, Εφήβων & Νεανίδων
U19, Αγοριών & Κοριτσιών U17,
RS:X Γυναικών, Εφήβων & Νεανίδων U19, Κοριτσιών & Αγοριών U17

.

09.07. – 11.07.2021

BicTechno Αγοριών & Κοριτσιών U17, Παίδων & Κορασίδων U15
Laser 4.7 Αγοριών & Κοριτσιών U18, Παίδων & Κορασίδων U16

.

03.09. – 05.09.2021

Laser Standard Ανδρών, Νέων Ανδρών U21, Εφήβων U19
RS:X Ανδρών, Νέων Ανδρών U21
470 Ανδρών / Mixed, Νέων Ανδρών / Mixed U23, Εφήβων / Mixed U19,
Γυναικών, Νέων Γυναικών U23

To be advised

420 Εφήβων / Mixed U19, Νεανίδων U19,

To be advised

SL16 Εφήβων / Mixed U19, Νεανίδων U19

3.5. Έντυπο δήλωσης συμμετοχής επισυνάπτεται και πρέπει να αποστέλλεται συμπληρωμένο με όλα τα
απαραίτητα στοιχεία στα γραφεία της Ομοσπονδίας 2 μέρες πριν από την έναρξη του κάθε
Παγκυπρίου Πρωταθλήματος (μέχρι τις 1200h).
3.6. Καθυστερημένες δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές και κατά την περίοδο εγγραφών κάθε αγώνα
νοουμένου ότι ο αθλητής θα πληρώσει και τα απαιτούμενα παράβολα όπως αναγράφεται στο 4
(Παράβολα Συμμετοχής)
3.7. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να υπογράψουν προσωπικά το έντυπο συμμετοχής που θα βρίσκεται στην
Γραμματεία κατά την διάρκεια των Εγγραφών. Για τους ανήλικους αθλητές, θα πρέπει να υπογράψουνε
εκ μέρους τους οι αρχηγοί αποστολών ή προπονητές.
4. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος εγγραφής του κάθε αθλητή είναι 15€/αθλητή. Μπορεί επίσης να γίνει μεταγενέστερη εγγραφή
(late entry) με κόστος εγγραφής 25€/αθλητή.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ
5.1. Το πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινώνεται στο παράρτημα για τον κάθε αγώνα του Παγκυπρίου
Πρωταθλήματος
5.2. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες τη μέρα και σε καμιά περίπτωση δεν θα διεξαχθούν
ιστιοδρομίες ahead of schedule.
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ (SAILING INSTRUCTIONS)
Οι “Οδηγίες Πλου” θα διατίθενται στην αρχή κάθε αγωνιστικής χρονιάς. Το αργότερο δύο μέρες πριν την έναρξη
του κάθε αγώνα θα διατίθεται και το σχετικό παράρτημα.
7. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Όλα τα παγκύπρια πρωταθλήματα θα διεξάγονται στον κόλπo της Λεμεσού.
αναγράφεται στο παράρτημα του κάθε Παγκυπρίου Πρωταθλήματος.

Η ακριβής τοποθεσία θα

8. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Θα ανακοινώνονται στο παράρτημα του κάθε Παγκυπρίου Πρωταθλήματος.
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
9.1. Θα ισχύει το σύστημα “χαμηλής βαθμολογίας” (Scoring System) των διεθνών κανονισμών RRS 2021 - 2024
παράρτημα Α.4, εκτός για τα Windsurfing όπου ισχύει το παράρτημα Β8 των RRS.
9.2. Για όλα τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα (εκτός από το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Optimist και Laser Radial) θα
επιδιωχθεί η διεξαγωγή 9 (εννέα) ιστιοδρομιών κατ’ επιδίωξη τρεις κάθε ημέρα.
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Αν συμπληρωθούν 4 - 9 ιστιοδρομίες θα αφαιρείται 1
Αν συμπληρωθούν 3 ιστιοδρομίες θα μετρούν όλες
9.3. Για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Optimist και Laser Radial θα επιδιωχθεί η διεξαγωγή 12 (δώδεκα)
ιστιοδρομιών κατ’ επιδίωξη τρεις κάθε ημέρα.
Αν συμπληρωθούν 10 – 12 ιστιοδρομίες θα αφαιρούνται 2
Αν συμπληρωθούν 4 - 9 ιστιοδρομίες θα αφαιρείται 1
Αν συμπληρωθούν 3 ιστιοδρομίες θα μετρούν όλες
9.4. Για να θεωρηθεί το Πρωτάθλημα έγκυρο θα πρέπει να διεξαχθούν τουλάχιστον 3 ιστιοδρομίες.
9.5. Η βαθμολογία των ξένων αθλητών δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τον τίτλο του Παγκύπριο Πρωταθλητή. Θα
γίνεται ξεχωριστή βαθμολογία Ανοικτού Πρωταθλήματος όπου θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι αθλητές που
συμμετέχουν στον εν λόγω αγώνα. Η βαθμολογία θα εξάγεται από την γενική κατηγορία και θα μεταφέρεται
αυτούσια στην άλλη κατηγορία (results without recalculation)
10. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
Κάθε όμιλος, ο οποίος συμμετέχει με αθλητές, έχει υποχρέωση να παρέχει σωστικό σκάφος μαζί με τον χειριστή
και το πλήρωμα του, ικανό να εκπληρώνει επαρκώς και σωστικά καθήκοντα.
Το κάθε σκάφος υποχρεούται
να έχει και ένα ασύρματο, όπως προνοούν οι κανονισμοί.
Ο όμιλος ή ο χειριστής του σωστικού σκάφους είναι υπόχρεος να δηλώσει το φουσκωτό του σκάφος στην
Γραμματεία Αγώνων, σε ειδικό έντυπο και να θέσει τον εαυτό του υπό τις διαταγές του Αλυτάρχη Αγώνων, για
σκοπούς ασφαλείας των αθλητών. Έντυπο εγγραφής του φουσκωτού σκάφους επισυνάπτεται και
πρέπει να αποστέλλεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας μαζί με αντίγραφο της άδειας τους 2 μέρες πριν
την έναρξη του κάθε αγώνα. Είναι προτιμητέο μεταξύ του πληρώματος να είναι και ο προπονητής του ομίλου.
Είναι επίσης προτιμητέο ο αριθμός των ατόμων που θα ευρίσκονται στα σωστικά σκάφη να μην υπερβαίνει τους
δύο (2) για σκάφη μικρότερα των 4 μέτρων, τρεις (3) για σκάφη από 4 - 6 μέτρα και τέσσερα (4) για σκάφη
μεγαλύτερα των 6 μέτρων.
Όλοι οι οδηγοί σκαφών είναι υπόχρεοι να φορούν kill switch.
11. ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΝΙΩΝ:
Όλα τα σκάφη που συμμετέχουν στους αγώνες πρέπει να έχουν εμφανείς και ευανάγνωστους αριθμούς στα
πανιά τους, τα οποία συνιστάται όπως είναι βάση των διεθνών κανονισμών RRS 2021 – 2024 και κανονισμών
κλάσεων και / ή βάσει των αποφάσεων της ΚΙΟ, δηλαδή:
Ν.Ο. Λεμεσού
Ν.Ο. Αμμοχώστου
Ν.Ο. Λάρνακας
Ν.Ο. Πάφου
Ν.Ο. Κερύνειας
Ι.Ο. Λευκωσίας
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου
Άλλοι Όμιλοι
ΠΑΣΙΜΙΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Τονίζεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτές οι εγγραφές σκαφών που έχουν τους ίδιους αριθμούς
πανιών.
11. ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
11.1. Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 3, RRS WS «Απόφαση για
συμμετοχή σε αγώνα».
11.2. Η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, οι αξιωματούχοι τους, τα Μέλη και οι εθελοντές δεν φέρουν καμία
απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά
την διάρκεια του αγώνα.
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11.3. Η σύνθεση της προκήρυξης αγώνων και οι οδηγίες πλου με κανένα τρόπο δεν περιορίζουν ή ελαττώνουν
την ολική και απεριόριστη ευθύνη ενός αγωνιζομένου ότι είναι μοναδικός και
αποκλειστικά υπεύθυνος για το
χειρισμό ενός σκάφους με το οποίο αυτός ή αυτή ιστιοδρομεί.
11.4. Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από την
κυπριακή νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους.
.
12. ΕΠΑΘΛΑ:
Έπαθλα θα δίνονται στους πρώτους 3 αθλητές όλων των κατηγοριών
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