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Ι. Ο. ΑΙΓΑΙΟΥ  

«Grand Prix Ευβοϊκού 2021»  
18-19 Σεπτεμβρίου & 16-17 Οκτωβρίου 2021 

Προκήρυξη Αγώνα 

Οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι του Ευβοϊκού Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Πόρτο Ράφτη (ΝΑΣΠΟΡ), Ιστιοπλοϊκός 
Όμιλος Αιγαίου Πόρτο Ράφτη (ΙΟΑ) και Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας (ΙΟΑΘΑ) 
προκηρύσσουν για σκάφη ORCi, ORC Club και IRC, το Πρωτάθλημα του Ευβοϊκού Grand Prix 2021 με 4 
ανεξάρτητες ιστιοδρομίες στις 18-19 Σεπτεμβρίου και 16-17 Οκτωβρίου 2021. 
 
1. ΚΑΝΟΝΕΣ 
1.1 Η διοργάνωση διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται από τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας. 
1.2 Οι κανόνες εξοπλισμού ιστιοπλοϊας της World Sailing 2021-2024 (Equipment Rules of Sailing, ERS). 
1.3 Ο ειδικός κανονισμός για αγώνες ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 2020-2021 της World Sailing 

(Offshore Special Regulations). Ο αγώνας κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού. 
1.4 Ο Διεθνής κανόνας ORC International Rating Rules 2021. 
1.5 Ο κανόνας IMS. 
1.6 Οι διατάξεις της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ). 
1.7 Οι ειδικές διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για αγώνες ανοικτής θαλάσσης 2021. 
1.8 Ο διεθνής κανονισμός αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ) αντικαθιστά το Μέρος 2 των 

Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών RRS της WORLD SAILING από την δύση μέχρι την ανατολή του 
ηλίου. 

1.9 Η παρούσα προκήρυξη, οι Οδηγίες Πλου και οι τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης 
υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου (Τροποποίηση RRS 63.7). 

1.10 Τροποποιήσεις της Προκήρυξης του Αγώνα: Η οργανωτική αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει 
αυτή την Προκήρυξη. Οι τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στον Επίσημο Πίνακα Ανακοινώσεων. 

1.11 Οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) τροποποιούνται ως εξής: RRS 63.7 (Αντίφαση μεταξύ 
Προκήρυξης και Οδηγιών Πλου), RRS Appendix A (Βαθμολογία). Οι τροποποιήσεις θα περιγράφονται 
αναλυτικά στις Οδηγίες Πλου. Οι Οδηγίες Πλου μπορούν να τροποποιήσουν και άλλους κανόνες. 

1.12 Μέτρα προφύλαξης κατά τον Covid-19 
1.12.1 Πρωτόκολλα και Οδηγίες που αφορούν στο COVID-19 μπορεί να εκδοθούν ανά πάσα στιγμή, θα 

αναφέρουν δε εάν έχουν την ισχύ ενός κανόνα. 
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1.12.2 Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα οφείλουν να έχουν λάβει γνώση όλων των πρωτοκόλλων που 
αφορούν στον COVID-19 και έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, τις Αθλητικές Αρχές 
και/ή την Οργανωτική Αρχή και πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές καθ’ όλη την διάρκεια της 
διοργάνωσης. Αυτές οι οδηγίες ή σύνδεσμοι σε αυτές, θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της 
διοργάνωσης. Τυχόν μη συμμόρφωση με τα σχετικά Πρωτόκολλα θα αποτελεί λόγο μη 
συμμετοχής ή αποβολής από τον αγώνα. 

1.12.3 Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα είναι υπεύθυνοι για την πλήρη κατανόηση και συμμόρφωση 
με κάθε ένα και όλους τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που είναι σχετικοί με ταξίδι προς και/ή 
από τον χώρο της διοργάνωσης.  

1.12.4 Οι αγωνιζόμενοι πριν την επιβίβασή τους στο σκάφος οφείλουν να δηλώνουν υπεύθυνα στα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας ότι δεν παρουσιάζουν οι ίδιοι και κανείς στο περιβάλλον τους 
γριππώδη συμπτώματα (βήχα, καταρροή, πυρετό). Ο κυβερνήτης του σκάφους φυλάσσει τις 
δηλώσεις μη παρουσίας συμπτωμάτων κατά την είσοδο στην εγκατάσταση (Κατάλογος 
εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση), τις οποίες προσκομίζει στη 
Γραμματεία των αγώνων, όποτε του ζητηθεί. Αδυναμία τήρησης αυτής της διάταξης συνιστά 
αντιαθλητική συμπεριφορά και ως τέτοια εκδικάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων 
(Επικαιροποιημένο αγωνιστικό υγειονομικό πρωτόκολλο της ελληνικής ιστιοπλοϊκής 
ομοσπονδίας ΕΙΟ – Απρίλιος 2021).  

1.12.5 Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα είναι υπεύθυνοι για την πλήρη κατανόηση και συμμόρφωση 
με κάθε ένα και όλους τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που είναι σχετικοί με ταξίδι προς και/ή 
από τον χώρο της διοργάνωσης.  

1.12.6 Οι αγωνιζόμενοι και τα πρόσωπα υποστήριξης πρέπει να συμμορφώνονται με κάθε εύλογη 
απαίτηση ενός στελέχους της διοργάνωσης. Αποτυχία συμμόρφωσης μπορεί να θεωρηθεί κακή 
διαγωγή. 

1.12.7 Εύλογες πράξεις στελεχών της διοργάνωσης για εφαρμογή των οδηγιών, πρωτοκόλλων, ή 
νομοθεσίας που αφορούν στον COVID-19, ακόμα και αν αργότερα αποδειχθούν μη απαραίτητες, 
δεν αποτελούν εσφαλμένες ενέργειες ή παραλείψεις. 

1.12.8 Η οργανωτική επιτροπή μπορεί να αναβάλει ή ακυρώσει την διοργάνωση οποιαδήποτε στιγμή εάν 
θεωρήσει ότι αυτό απαιτείται για λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19. Οι συμμετέχοντες 
δεν έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιαδήποτε έξοδα έχουν 
κάνει για την συμμετοχή ή την προετοιμασία της συμμετοχής στην διοργάνωση. 

1.12.9 Με βάση τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (27/06/2021) και τις αντίστοιχες 
οδηγίες της ΕΙΟ, τα πληρώματα οφείλουν να προσκομίζουν τα αποτελέσματα τεστ πριν τον 
αγώνα με PCR και rapid tests έως και 48 ώρες πριν από τον αγώνα, ή self-tests έως και 24 ώρες 
πριν. Τα πιστοποιητικά self-test βγαίνουν μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Από τους προληπτικούς 
ελέγχους εξαιρούνται όσοι προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημερών ή 
πιστοποιητικό νόσησης με ισχύ 2 έως 6 μήνες μετά τη νόσηση. Τα πιστοποιητικά θα 
προσκομίζονται πριν τον αγώνα στο mail secretary@naspor.gr. 

 
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
2.1 Οι Οδηγίες Πλου θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του αγώνα. Η επιτροπή προτίθεται χωρίς 

δέσμευση να τις στείλει στα mail των κυβερνητών σκαφών που έχουν δηλώσει συμμετοχή. 
 
3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
3.1 Επίσημος πίνακας ανακοινώσεων: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2663/event. 
3.2 Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα υποχρεωτικά κανάλια και επιπλέον τα 69, 71 και 72. 
3.3 Στη θάλασσα, η επιτροπή αγώνων μπορεί κάνει ενημερωτικές εκπομπές στους αγωνιζόμενους μέσω VHF. 

Το κανάλι θα αναφέρεται στις Οδηγίες Πλου. 

mailto:secretary@naspor.gr
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2663/event
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3.4 Ενόσω αγωνίζεται, εκτός από κατάσταση ανάγκης, ένα σκάφος δεν πρέπει να κάνει εκπομπές φωνής ή 
δεδομένων ή να δέχεται επικοινωνία φωνής ή δεδομένων που δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα σκάφη. 

 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
4.1 Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC Ιnternational και ORC Club και με έγκυρο 

Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2021. 
4.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την δήλωση συμμετοχής και 

υποβάλλοντάς την ηλεκτρονικά στο mail της γραμματείας του αγώνα secretary@naspor.gr μαζί με τα 
ακόλουθα. 

4.3 Οι δηλώσεις συνοδεύονται από:  
4.3.1 Αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού καταμέτρησης 2021  
4.3.2 Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους σε ισχύ. 

Το ασφαλιστήριο πρέπει να περιλαμβάνει κάλυψη ζημιών προς τρίτους κατά την 
διάρκεια ιστιοπλοϊκών αγώνων, όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος της ΕΑΘ. 

4.3.3 Κατάσταση πληρώματος. 
4.3.4 Αντίτιμο ή αποδεικτικό καταβολής του δικαιώματος συμμετοχής. 
4.3.5 Αντίγραφο της αδείας της Εθνικής Αρχής εφ’ όσον φέρουν ατομική διαφήμιση. 

4.4 Το πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας 
και ώρας λήξης της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής στον αντίστοιχο αγώνα.  

4.5 Στη δήλωση συμμετοχής, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να αναγράφεται και ένα τουλάχιστον κινητό 
τηλέφωνο, το οποίο θα ευρίσκεται επί του σκάφους και με το οποίο θα είναι δυνατή η επικοινωνία καθ’ 
όλη την διάρκεια των αγώνων.  

4.6 Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά τη λήξη του 
χρονικού ορίου υποβολής. 

4.7 Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των 
προαναφερόμενων άρθρων. 

4.8 Οι συμμετέχοντες μπορεί να κληθούν, μέχρι την λήξη της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής να 
προσκομίσουν και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία θα επιβάλλονται από την νομοθεσία που θα 
ισχύει  για την προφύλαξη και τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19. 

4.9 Οι κλάσεις ορίζονται ως ακολούθως: 
4.9.1 Τα σκάφη θα αγωνιστούν σε μια ενιαία κλάση ORC. 
4.9.2 Για να θεωρηθεί έγκυρη η κλάση, απαιτείται η εκκίνηση τουλάχιστον 3 (τριών) 
σκαφών. 
4.9.3 Στην περίπτωση που σε μια ιστιοδρομία συσταθεί κλάση/κατηγορία για σκάφη χωρίς 
μπαλόνι (non-spinnaker), τα σκάφη που θα εγγραφούν στον αγώνα με πιστοποιητικό αυτού του 
τύπου εντάσσονται στην κατηγορία αυτή υποχρεωτικά. 

 
5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
5.1 Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 10 (Δέκα) Ευρώ για όλα τα σκάφη. 
 
6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 
6.1 Ελάχιστο πλήρωμα δύο (2) άτομα. 
 
7. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
7.1 Εφαρμόζεται ο Κώδικας Διαφήμισης (Advertising Code) της World Sailing και ως εκ τούτου τα σκάφη 

που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά την διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους 
Αρχή. 

mailto:secretary@naspor.gr
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7.2 Η εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικας Διαφήμισης (Advertising Code) της World Sailing Κανονισμός 
20 της ISAF (ISAF Advertising Code) θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο των ημερομηνιών του αγώνα. 

7.3 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική τους αρχή 
και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την δήλωση συμμετοχής ή να υπάρχει η χορηγία 
αναρτημένη στον σχετικού πίνακα χορηγιών της ΕΑΘ. 

7.4 Η οργανωτική αρχή μπορεί να απαιτήσει από τα σκάφη να φέρουν διαφήμιση που θα έχει επιλεγεί και θα 
χορηγείται από αυτή και θα περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

7.4.1 Αριθμούς πλώρης με ή χωρίς διαφήμιση. 
7.4.2 Διαφήμιση όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα Διαφήμισης καθ’ όλη την διάρκεια 
της διοργάνωσης. 
7.4.3 Σημαίες ή/και αυτοκόλλητα με το σήμα του χορηγού καθ’ όλη την διάρκεια της 
διοργάνωσης. 

 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Δεν θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση κυβερνητών. 
 

Πέμπτη 16/09/2021 20:00 Λήξη ορίου Δηλώσεων Συμμετοχής 1ης και 2ης ιστιοδρομίας 
Παρασκευή 17/09/2021 20:00 Αποστολή Οδηγιών Πλου και Φύλλου Έναρξης στους συμμετέχοντες 

Σάββατο 18/09/2021 11:00 Εκκίνηση 1ης Ιστιοδρομίας: Αρτέμιδα Inshore [10 ΝΜ] 
Κυριακή 19/09/2021 11:00 Εκκίνηση 2ης Ιστιοδρομίας: Αρτέμιδα - νήσος Ράφτη - Αρτέμιδα [12 ΝΜ] 

   
Πέμπτη 14/10/2021 20:00 Λήξη ορίου Δηλώσεων Συμμετοχής 3ης και 4ης ιστιοδρομίας 

Παρασκευή 15/10/2021 20:00 Αποστολή Οδηγιών Πλου και Φύλλου Έναρξης στους συμμετέχοντες 
Σάββατο 16/10/2021 11:00 Εκκίνηση 3ης ιστιοδρομίας  Πόρτο Ράφτη - Μαρμάρι [18 ΝΜ] 
Κυριακή 17/10/2021 11:00 Εκκίνηση 4ης ιστιοδρομίας  Μαρμάρι - Πόρτο Ράφτη [18 ΝΜ] 

 
9. ΈΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
9.1 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα πριν από την έναρξη και 

μετά τον τερματισμό κάθε ιστιοδρομίας. 
9.2 Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο πιστοποιητικού 

καταμέτρησης, και για τα σκάφη ORCi το Measurement Inventory και το πιστοποιητικό ενδιαίτησης. 
9.3 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της 

επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος. 
9.4 Τα σκάφη με πιστοποιητικό ORC επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα 

πανιά. 
9.5 Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι 

σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της κλάσης. 

 
10. ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
10.1 Αρτέμιδα, Πόρτο Ράφτη, Μαρμάρι – Νότιος Ευβοϊκός   
 
11. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
11.1 Οι λεπτομερείς διαδρομές, εκκινήσεις και τερματισμοί θα ορίζονται στις Οδηγίες Πλου. 
 
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
12.1 Όπως θα ορίζονται στις Οδηγίες Πλου. 
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13.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
13.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής βαθμολογίας σύμφωνα με τον κανόνα Α4 του παραρτήματος Α, του 

διεθνούς κανονισμού ιστιοδρομιών RRS της WS 2021 – 2024 με τις παρακάτω τροποποιήσεις. 
13.2 Θα εφαρμοστεί το σύστημα διόρθωσης χρόνου Time On Time (ToT) – Coastal / Long Distance.  
13.3 Ο αγώνας είναι έγκυρος αν διεξαχθεί τουλάχιστον μία ιστιοδρομία. 
13.4 Ο συντελεστής βαρύτητας για όλες τις ιστιοδρομίες είναι 1.00. 
13.5 Οι νικητές του «Grand Prix Ευβοϊκού 2021» θα αναδειχθούν από την άθροιση των βαθμολογιών των 

τεσσάρων ιστιοδρομιών. Πιθανές ισοβαθμίες θα επιλύονται σύμφωνα με τον κανόνα 8 του παραρτήματος 
Α των RRS 2021 - 2024. 

 
14. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 
14.1 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με 

τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την γραμματεία μαζί με την 
δήλωση συμμετοχής. 

14.2 Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί ηλεκτρονικά η 
Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στον πίνακα ανακοινώσεων, το αργότερο δύο (2) 
ώρες πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας. 

14.3 Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της 
Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει 
ακύρωση του σκάφους στην συγκεκριμένη ιστιοδρομία. 

 
15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
15.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται αυτόματα ότι η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα επ’ αόριστον, να φτιάχνει, χρησιμοποιεί και προβάλει κατά την κρίση της, κινηματογραφικές 
εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την 
διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση. 
Τα ονόματα των συμμετεχόντων και βιογραφικό υλικό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ή 
αναπαραχθούν με οιονδήποτε γνωστό τρόπο. 
 

16. ΕΥΘΥΝΗ 
16.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα, αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Ιδιαίτερα εφιστάται 

η προσοχή στον Θεμελιώδη Κανόνα 3 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS 
2021 – 2024) «Απόφαση για την συμμετοχή σε αγώνα». 

16.2 Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για τις ναυτικές 
ικανότητες του σκάφους τους, την εξαρτία, τις ικανότητες του πληρώματος και τον εξοπλισμό 
ασφαλείας. 

16.3 Όλοι οι συμμετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές 
που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτομα ή τα υπάρχοντά τους, τους εαυτούς τους ή τα υπάρχοντά τους, 
τόσο στην στεριά όσο και στην θάλασσα ως συνέπεια της συμμετοχής τους στην διοργάνωση, 
απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον διοργανωτή Όμιλο, την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή 
Ενστάσεων, τον χορηγό και οποιοδήποτε μέλος εμπλεκόμενο στην διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε 
ιδιότητα και αποδέχονται εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για την συμπεριφορά και την ενδυμασία των 
πληρωμάτων των σκαφών, των αντιπροσώπων και των φιλοξενημένων τους. 

16.4 Η Διοργανώτρια Αρχή και οι ορισμένες απ’ αυτήν επιτροπές, δεν φέρουν καμία ευθύνη για σωματική ή 
υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα. 
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17. ΕΠΑΘΛΑ 
17.1 Θα απονεμηθούν έπαθλα στις παρακάτω κατατάξεις ανάλογα με τη συμμετοχή: 1 έπαθλο για συμμετοχή 

έως 5 σκάφη, 2 έπαθλα για συμμετοχή έως 8 σκάφη και 3 έπαθλα για συμμετοχή από 9 σκάφη και πάνω. 
• Γενική Κατάταξη αγώνα Grand Prix Ευβοϊκού 2021 
• Κατάταξη 1 ης ιστιοδρομίας Αρτέμιδα Ιnshore   
• Κατάταξη 2 ης ιστιοδρομίας Αρτέμιδα - νήσος Ράφτη - Αρτέμιδα 
• Κατάταξη 3ης ιστιοδρομίας Πόρτο Ράφτη - Μαρμάρι 
• Κατάταξη 4 ης ιστιοδρομίας Μαρμάρι - Πόρτο Ράφτη 

 
18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
18.1 Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στο αγώνα οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι 

τρίτων, με ποσό τουλάχιστον το ελάχιστο προβλεπόμενο από την Ελληνική Νομοθεσία, και επέκταση 
αυτής για συμμετοχή σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες. 

 
19. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩN 
19.1 Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα από την 

οργανωτική επιτροπή στους συμμετέχοντες. 
19.2 Απονομές επάθλων και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν εφ΄ όσον επιτρέπεται, και 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί COVID-19 όπως αυτές θα ισχύουν κατά την περίοδο του αγώνα και οι 
λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν έγκαιρα στους συμμετέχοντες. Οι απονομές επάθλων θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από τις διατάξεις περί COVID-19 κατά την περίοδο του 
αγώνα και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν έγκαιρα στους συμμετέχοντες. 

 
20. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
20.1 Δεν υπάρχει κάποιος χορηγός της διοργάνωσης του αγώνα. 
 
21. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Υγειονομικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Ζελενίτσας 694 4737 326 
 
ΝΑΣΠΟΡ - Λιμάνι Αγίου Νικολάου, Πόρτο Ράφτη 
Τηλ: 2299770269 - 6974487910 
Fax: 2299770269 
Email: secretary@naspor.gr 
Website: www.naspor.gr 
 
Ι.Ο ΑΙΓΑΙΟΥ - Αθλητικές Εγκαταστάσεις Αυλάκι, Πόρτο Ράφτη  
Τηλ : 6943480074 
Email : ioaigaiouprafti@gmail.com  
 
Ι.Ο.Α.Θ.Α – Λιμενίσκος Αρτέμιδας  
Τηλ : 2294087997 / 6972295500 
Email : ioatha1986@gmail.com 
 
 
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πίνακας ανακοινώσεων 
Grand Prix Ευβοϊκού 2021 


