
    
 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ 
 

Optimist 
ILCA6 Γυναικών & Ανδρών, Νέων Γυναικών U21, Εφήβων & Νεανίδων U19, 

Αγοριών και Κοριτσιών U17 
28.04. – 01.05.2022 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 
1. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Κέντρο Ιστιοπλοϊκών Αγώνων του ΚΟΑ στη Λεμεσό.    
 

2. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 
2.1. Όταν το σήμα AP είναι αναρτημένο στη στεριά, το ‘1 λεπτό’ στο σήμα 

αγώνων AP αντικαθίσταται με ’ 45 λεπτά’. 
2.2. [DP] Το σήμα D όταν αναρτηθεί με ένα ηχητικό σημαίνει «Το 

προειδοποιητικό σήμα θα δοθεί τουλάχιστον 45 λεπτά από την ώρα που 
θα αναρτηθεί η σημαία».   Τα σκάφη πρέπει να παραμείνουν στη στεριά  
μέχρι να δοθεί αυτό το σήμα. 

 
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 

3.1.  

  Πρόγραμμα  

Πέμπτη 
28.04.2022 

0800 – 1130    Εγγραφές 
1230 - 1300     Σύσκεψη αρχηγών αποστολών & προπονητών 
1400                Ιστιοδρομίες 

Παρασκευή 
29.04.2022 1400                Ιστιοδρομίες 

Σάββατο 
30.04.2022 1200                Ιστιοδρομίες 

Κυριακή 
01.05.2022 1100                Ιστιοδρομίες  

  
 
 
 

4. ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΛΑΣΗΣ 
4.1. Για την κατηγορία Optimist η σημαία της κλάσης θα είναι άσπρη σημαία 

με το σήμα Optimist 
4.2. Για την κατηγορία ILCA6 η σημαία της κλάσης θα είναι πράσινη σημαία με 

τη λέξη ILCA 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Ο θαλάσσιος χώρος των αγώνων είναι στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του 
ξενοδοχείου Poseidonia Beach και του ξενοδοχείου Atlantica Miramare Beach στη 
Λεμεσό. 
 

6. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Επισυνάπτεται το παράρτημα SI – Παράρτημα 1 Διαδρομές με όλες τις πιθανές 
διαδρομές 

 
7. ΣΗΜΕΙΑ (Σημαδούρες): 

7.1. Τα σημεία της διαδρομής θα είναι πορτοκαλιές φουσκωτές σημαδούρες. 
7.2. Τα σημεία αλλαγής θα είναι κίτρινες φουσκωτές σημαδούρες 
7.3. Τα σημεία της εκκίνησης θα είναι σκάφος επιτροπής με πορτοκαλί σημαία 

στο δεξί άκρο της εκκίνησης και σημαδούρα με πορτοκαλί σημαία ή 
σκάφος με πορτοκαλί σημαία στο αριστερό άκρο 

7.4. Τα σημεία του τερματισμού θα είναι σκάφος επιτροπής με μπλε σημαία 
στο ένα άκρο και σημαδούρα με μπλε σημαία στο άλλο άκρο 

 
8. Χρονικά Όρια 

 
 ILCA6 Optimist 

Ιστιοδρομία 70 λεπτά 90 λεπτά 

Σημαδούρα 1 30 λεπτά 30 λεπτά 

Τελευταίο σκάφος 20 λεπτά 20 λεπτά 

 
Εάν κανένα σκάφος δεν έχει περάσει τη σημαδούρα 1 πριν το χρονικό όριο ο 
αγώνας θα εγκαταλειφθεί.  
 
Όποιο σκάφος δεν τερματίσει πριν από το χρονικό όριο του τελευταίου σκάφους 
(χρόνος μετά τον τερματισμό του πρώτου σκάφους) θα βαθμολογηθεί DNF χωρίς 
ακρόαση.  Αυτό αλλάζει τους κανόνες 63.1 και A5. 

 
9. Ενστάσεις και Αιτήσεις Αποκατάστασης 

Αθλητής που προτίθεται να υποβάλει ένσταση, αίτηση αποκατάστασης ή 
επανεξέτασης θα πρέπει το συντομότερο και εντός του χρονικού ορίου όπως 
αυτό αναφέρεται στις οδηγίες πλου να ενημερώσει τηλεφωνικώς την γραμματεία 
αγώνων.    
 
Θα πρέπει επιπρόσθετα εντός του εν λόγω χρονικού ορίου να στείλει 
ηλεκτρονικά (email, photo, whatsapp, messanger etc) τα συγκεκριμένα έντυπα 
στη γραμματεία αγώνων. 
 
Τα έντυπα βρίσκονται και στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας (www.cysaf.org.cy) 
 

10. Whatsapp Group 
Οι προπονητές και οι έφοροι θα πρέπει κατά την περίοδο εγγραφών πριν την 
έναρξη του κάθε πρωταθλήματος να δηλώσουν στην γραμματεία αγώνων τα 
τηλέφωνα επικοινωνίας τους για την δημιουργία ενός whatsapp group για την 
καλύτερη επικοινωνία μεταξύ της γραμματείας αγώνων και των αγωνιζομένων. 
 
 

http://www.cysaf.org.cy/


    
 

 
11. COVID 19 

Όσοι θα συμμετέχουν / παρευρίσκονται στους αγώνες (αθλητές, προπονητές, 
αρχηγοί αποστολών, αξιωματούχοι και εθελοντές) θα πρέπει να παρουσιάσουν 
στην γραμματεία αγώνων κατά την διάρκεια των εγγραφών των αθλητών το safe 
pass όπως προνοεί η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
 

 
 


