ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Windsurfing – Catamaran – Ιστιοπλοΐα – Kitesurf
Λ. Ποσειδώνος 198, 19007 Μαραθώνας
Τηλ/φαξ 22940‐55950 – e‐mail windsurfing@karavi.gr

___________________________________________________

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ KITESURF 2016
28‐29‐30 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Σχοινιά Μαραθώνα προκηρύσσει διασυλλογικό αγώνα κυπέλλου Αετοσανίδας ‐
Kitesurf
1. ΚΑΝΟΝΕΣ
1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους κανόνες αγώνων ιστιοπλοΐας (ISAF RRS
2013 ‐ 2016).
1.2 Τους κανόνες της κλάσης kitesurf (με τις τροποποιήσεις αυτής της προκήρυξης και των Οδηγιών Πλου).
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την εκάστοτε
οργανώτρια αρχή.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ‐ΔΗΛΩΣΕΙΣ
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι ενημερωμένων δελτίων της Ε.Ι.Ο.
3.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 στη
γραμματεία των αγώνων ή με e‐mail.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 10:00 Ιστιοδρομίες
Σάββατο 10:00 Ιστιοδρομίες
Κυριακή 10:00 Ιστιοδρομίες 17:00 απονομές

Την Κυριακή δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:30. Η απονομή των επάθλων θα γίνει μετά τη λήξη των αγώνων.
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα είναι αναρτημένες στον πίνακα ανακοινώσεων, καθώς επίσης θα διατίθενται στη γραμματεία
του αγώνα κατά την εγγραφή των αθλητών.
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην περιοχή “Νισσάκια”
7. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου του αγώνα.
8. ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα θα απονεμηθούν στις τρεις πρώτες θέσεις κάθε κατηγορίας. Οι διοργανωτής μπορεί να απονείμει
περισσότερα έπαθλα ανάλογα με τις συμμετοχές, καθώς επίσης διατηρεί το δικαίωμα να μην βραβεύσει κατηγορία
που δεν έχει επάρκεια συμμετοχών.
9. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS‐ISAF. Ο διοργανωτής Όμιλος και οι
Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και
στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η
διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να
υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση.
10.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Οι αγωνιζόμενοι και οι ιδιοκτήτες παραχωρούν στον ΑΝΟΣΜ την άδεια και τα δικαιώματα λήψης φωτογραφικού
και οπτικοακουστικού υλικού που απεικονίζει πρόσωπα και σκάφη κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και την
αναπαραγωγή του ή μετάδοσή του σε οποιαδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της τηλεοπτικής διαφήμισης,
για τις επικοινωνιακές ανάγκες της διοργάνωσης και την χρήση σε δελτία τύπου.
11.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κάλυψη (€540.000,00). Για
όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται, το ύψος της κάλυψης σύμφωνα με τους κανονισμούς της ISAF από τη
διοργανώτρια αρχή.
12.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία των αγώνων:
6945858621 (Υπεύθυνος Παναγιώτης Κωνσταντινίδης)

