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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
 

A’ Ranking List 
ILCA4 U18 Γενική (Αγοριών και Κοριτσιών) 

Σάββατο και Κυριακή  19.-20.02.2022 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 
Τον αγώνα στις 19-20.02.2022 διοργανώνει η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.  Ο θαλάσσιος χώρος των 
αγώνων θα είναι στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του ξενοδοχείου POSEIDONIA BEACH και του ξενοδοχείου 
ATLANTICA MIRAMARE BEACH στη Λεμεσό 
 
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Στον Αγώνα θα ισχύουν: 
  

α) Οι διεθνείς κανονισμοί RRS 2021 - 2024 
β) Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί της ΚΙΟ 2022 
γ) Οι ειδικοί κανονισμοί των κλάσεων, εκτός αν έχουν τροποποιηθεί από αυτή την Προκήρυξη 

ή τις Οδηγίες Πλου 
δ) Η παρούσα προκήρυξη του Αγώνα 
ε) Οι οδηγίες Πλου 
στ) Οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές που τυχών γίνουν από την Επιτροπή Αγώνων  
ζ) Θα ισχύσει το Παράρτημα “P” ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 42 των Διεθνών 

Κανονισμών (ISAF RRS) ως το συνημμένο Παράρτημα 1, 
η) Υγειονομικό Πρωτόκολλο, Παράρτημα 2 
 
 

3. ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ 
Για τον αγώνα αυτό ισχύει ο Κανονισμός Διαφήμισης της Διεθνής Ομοσπονδίας 20 (Advertising Code 
Regulation 20). 
 
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Οι συμμετέχοντες Κύπριοι αθλητές θα πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας ΚΙΟ και 
δελτίου ΑΣΥΑ.    
 
Κατηγορίες:  
- ILCA 4 U18 Γενική (Αγοριών και Κοριτσιών) 
 
Δικαίωμα συμμετοχής:  
ILCA4 U18 Γενική, Αγοριών και Κοριτσιών έχουν οι αθλητές και αθλήτριες που γεννήθηκαν το 2005 και  
το 2006 
 
Σε περίπτωση υπάρχουν αθλητές / αθλήτριες  κάτω από τα κατώτατα ηλικιακά όρια μπορούν να 
λάβουν μέρος στους αγώνες εφόσον προσυπογράψουν την αίτηση συμμετοχής ο έφορος και ο 
προπονητής του Ομίλου τους. 
   
Έντυπο δήλωσης συμμετοχής επισυνάπτεται και πρέπει να αποσταλεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας 2 
μέρες πριν από την έναρξη του αγώνα, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 17.02.2022 και ώρα 1200h.    
 
 
Το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα 20€/αθλητή και πρέπει να πληρώνεται το ποσό αυτό είτε στα 
γραφεία της ΚΙΟ ή το αργότερο στην γραμματεία αγώνων την καθορισμένη ώρα των εγγραφών.   
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Μεταγενέστερη εγγραφή μπορεί να γίνει κατά την καθορισμένη ώρα εγγραφής με κόστος εγγραφής  
30€ για κάθε αθλητή. 
 
Μόνο ένα άτομο από κάθε όμιλο επιτρέπεται να εισέρχεται στο χώρο της γραμματείας.  Οι αρχηγοί  
αποστολών θα πρέπει να υπογράψουν προσωπικά τον έντυπο συμμετοχής που θα βρίσκεται 
στην Γραμματεία κατά την διάρκεια των Εγγραφών.   
 
Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν και online, επισυνάπτονται οι λεπτομέρειες του τραπεζικού λογαριασμού 
της Ομοσπονδίας. 
 
 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 
α.  Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 
 1000 – 1100 Εγγραφές    
 1100 – 1130 Σύσκεψη αρχηγών αποστολών / Προπονητών 

1230  Ιστιοδρομίες 
 
 Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022 

1130    Ιστιοδρομίες 
 
β. Θα επιδιωχθεί η διεξαγωγή 6 (έξι) ιστιοδρομιών κατ’ επιδίωξη τρεις το Σάββατο και τρεις την 

Κυριακή.  Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες τη μέρα και σε καμιά περίπτωση δεν 
θα διεξαχθούν ιστιοδρομίες μπροστά από τις προγραμματισμένες ιστιοδρομίες (ahead of schedule). 

 
 
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ (SAILING INSTRUCTIONS) 
Οι  “Οδηγίες Πλου” θα δοθούν το αργότερο κατά την πρώτη μέρα του αγώνα κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας δηλώσεων συμμετοχής στην Γραμματεία των αγώνων που βρίσκεται στο οίκημα, στον πρώτο 
όροφο.   Πρόσθετα οι “Οδηγίες Πλου” θα αναρτηθούν στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων των Αγώνων που 
βρίσκεται στο χώρο σκαφών στο ισόγειο. 
 
 
7. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Όλες οι πιθανές διαδρομές θα ανακοινωθούν στις οδηγίες πλου 
 
 
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Θα ισχύει το σύστημα “χαμηλής βαθμολογίας” (Scoring System) των διεθνών κανονισμών RRS 2021 - 2024 
παράρτημα Α. 
 
H βαθμολογία θα είναι το σύνολο όλων των ιστιοδρομιών που διεξήχθησαν χωρίς να αφαιρείται 
οποιαδήποτε ιστιοδρομία γιατί είναι αγώνας Ranking List.  Η αφαίρεση των τριών χειροτέρων 
ιστιοδρομιών θα γίνεται στο υπολογισμών του κυλιόμενου Ranking List από τις τελευταίες 18 
ιστιοδρομίες.  
 

 
9. 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  
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πρέπει να αποστέλλεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας μαζί με αντίγραφο της άδειας τους μέχρι την 
Πέμπτη 17.02.2022.   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.    
 
 
10. 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     1  
Ν.Ο. Αμμοχώστου    2 
Ν.Ο. Λάρνακας     3 
Ν.Ο. Πάφου     4 
Ν.Ο. Κερύνειας     5 
Ι.Ο. Λευκωσίας     6 
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου 7 
Άλλοι όμιλοι      8 
ΠΑΣΙΜΙΣ     9 
 
Τονίζεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτές οι εγγραφές σκαφών που έχουν τους ίδιους αριθμούς 
πανιών.    
 
11. ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
α. Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 3, RRS «Απόφαση για  
συμμετοχή σε αγώνα». 
 
β. 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. 
 
γ. 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. 
 
δ. Οι συμμετέχοντες Κύπριοι αθλητές θα πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας ΚΙΟ και 
δελτίου ΑΣΥΑ.   Αντίτυπα των δελτίων ΑΣΥΑ θα πρέπει να υπάρχουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας πριν 
από τους αγώνες. 
 
ε. Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από την 
κυπριακή νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους.  
 
12. SAFE PASS 
Όλοι οι αθλητές, προπονητές, αρχηγοί αποστολών, εθελοντές, μέλη επιτροπών αγώνων και ενστάσεων και 
άλλοι θα πρέπει να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Υπουργείου Υγείας και 
του ΚΟΑ.  Για τους Ομίλους την ευθύνη την έχουν τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα. 
 


