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Ανακοίνωση 201 
 

Ξάνθη 22/04/2019 

Προς: Αρχηγοφσ Ομάδων Προςκόπων Α.Μ.Θ 

  

  

Θέμα: 2η Ναυταθλητικοί Αγώνεσ Π.Ε. Α.Μ.Θ. 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ. 
Οι αγώνεσ διοργανώνονται και εποπτεύονται από την Π.Ε. Α.Μ.Θ. το 
αββατοκύριακο 18 & 19 Μαΐου 2019 
 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ. 
Η γραμματεύα των αγώνων θα εύναι ςτο γραφεύο του Α.. του 1ου υςτόματοσ 
Ν/Π Αλεξανδρούπολησ 
 
ΠΕΡΙΟΦΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ. 
Οι αγώνεσ θα διεξαχθούν ςτην θαλϊςςια περιοχό ανοικτϊ του 1ου υςτόματοσ 
Ν/Π Αλεξανδρούπολησ. 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ –ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ – ΠΛΗΡΩΜΑΣΑ 
 
α) Κωπηλαςύα – μικρό κατηγορύα  
Λϋμβαρχοσ: Βαθμοφόροσ με πτυχύο Ναυτικόσ Προπαύδευςησ / Λεμβϊρχου 
Πλόρωμα: 4 ϋωσ 6 Ναυτοπρόςκοποι 
 
β) Κωπηλατικό ¨SLALOM ¨ κατηγορύα ¨OPEN¨ χωρύσ ΠΗΔΑΛΙΟ 
Κυβερνότησ: Βαθμοφόροσ με πτυχύο Ναυτικόσ Προπαύδευςησ / Λεμβϊρχου 
Πλόρωμα : 4 ϋωσ 6 Ναυτοπρόςκοποι. 
Σο ςυγκεκριμϋνο Αγώνιςμα ϋχει ωσ ςκοπό να αναδεύξει την δεξιοτεχνύα τόςο του 
πληρώματοσ όςο και του  
Λεμβϊρχου. ( αναλυτικϊ του αγωνύςματοσ εμπεριϋχονται ςτισ ¨Οδηγύεσ πλού¨ 
 
 
γ) Ιςτιοπλοΐα βαθμοφόρων  
Κυβερνότησ: Βαθμοφόροσ με πτυχύο Κυβερνότου 
Ύπαρχοσ: Βαθμοφόροσ με πτυχύο Ναυτικόσ Προπαύδευςησ / Λεμβϊρχου 
Πλόρωμα: 4 ϋωσ 6 ϊτομα, Ανιχνευτϋσ, Βαθμοφόροι. 
 
Λεπτομϋρειεσ για τισ διαδικαςύεσ των ιςτιοδρομιών, καθώσ και του τύπου του 
ςτύβου, θα υπϊρχουν ςτισ οδηγύεσ πλου. 
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Πρόγραμμα αγώνων 
Οι ώρεσ που αναγρϊφονται ςτο παρακϊτω πρόγραμμα, εύναι οι ώρεσ που θα 
καταβληθεύ προςπϊθεια να δύνονται οι εκκινόςεισ. υνεπώσ οι αγωνιζόμενοι θα 
πρϋπει να ςυγκεντρώνονται νωρύτερα και οι αντύςτοιχεσ ςυναντόςεισ 
κυβερνητών για το κϊθε αγώνιςμα, επύςησ θα πραγματοποιούνται νωρύτερα. 
Η απαςχόληςη των Σμημϊτων κατϊ τη διϊρκεια του διημϋρου και όςο δεν 
ςυμμετϋχουν ςε αγωνύςματα εύναι ευθύνη των Αρχηγών Σμημϊτων και Αρχηγών 
υςτημϊτων. 
 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ 
Η ςύνθεςη των πληρωμϊτων θα πρϋπει να δηλώνονται εγγρϊφωσ ςτην Επιτροπό 
Αγώνων με την κατϊθεςη κατϊςταςησ πληρώματοσ ςτη Γραμματεύα Αγώνων το 
αργότερο μϋχρι τισ 09:00 την Κυριακό 19 Μαΐου 2019 
Οι δηλώςεισ ςυμμετοχών κατατύθενται από τουσ Αρχηγούσ υςτημϊτων ό τουσ 
εκτελούντεσ χρϋη Αρχηγών υςτημϊτων. τισ δηλώςεισ ςυμμετοχόσ πρϋπει να 
αναγρϊφονται τα πλόρη ονοματεπώνυμα και ςτοιχεύα των ςυμμετεχόντων. 
 
Για λόγουσ αςφϊλειασ και ευθύνησ που αφορούν τουσ κυβερνότεσ και την 
Επιτροπό Αγώνων, η διαπύςτωςη λανθαςμϋνησ ό ανεπαρκούσ κατϊςταςησ 
πληρώματοσ ςε οποιοδόποτε αγώνιςμα επιφϋρει την ακύρωςη του ςκϊφουσ. 
 
ε κϊθε περύπτωςη τεχνικού προβλόματοσ ςυμμετοχόσ ό ςτην ςύνθεςη των 
πληρωμϊτων, κυβερνητών, ταυτοπούηςησ ςκϊφουσ, θα επιλύεται από την 
Επιτροπό Ενςτϊςεων των Α/ των ςυςτημϊτων που ςυμμετϋχουν και μόνο με 
πλειοψηφικό απόφαςη αυτών. 
 
Δηλώςεισ 
Σο κόςτοσ ςυμμετοχόσ καθορύζεται ωσ εξόσ : 5€/ατομο  
 
Επιτροπό Αγώνων – Επιτροπό Ενςτϊςεων – Γραμματεύα Αγώνων 
Η Επιτροπό Αγώνων εύναι υπεύθυνη για όλα τα θϋματα που ςχετύζονται με την 
διεξαγωγό των αγώνων. 
 
Η ςύνθεςη τησ Επιτροπόσ αγώνων θα ανακοινωθεύ το ϊββατο 18 Μαΐου 2019 
ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
1. ε περύπτωςη παρϊβαςησ των κανονιςμών του μϋρουσ 2 RRS ( όταν τα ςκϊφη 
ςυναντώνται ) θα 
εφαρμόζεται με μια διαφοροπούηςη ο κανόνασ 44.2 των RRS ( ςτροφό 360ο ) 
 
2. ε περύπτωςη παρϊβαςησ του κανόνα 1 RRS (επαφό ςε ςημεύο ) θα 
εφαρμόζεται ο κανόνασ 31.1 των 
RRS (ςτροφό 360ο ) 
 
3. Για παραβϊςεισ του κανόνα 42 (πρόωςη ) οι ποινϋσ θα αναγρϊφονται 
αναλυτικϊ ςτισ οδηγύεσ πλου. 
 
ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ. 
Οι οδηγύεσ πλου θα διατύθενται ςτην γραμματεύα των αγώνων. 
 
11. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΝΙΚΗΣΩΝ – ΕΠΑΘΛΑ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 
Έπαθλα θα απονεμηθούν ςτουσ τρεισ (3) πρώτουσ νικητϋσ κϊθε κατηγορύασ. 
ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ 
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Σα τμόματα από ϊλλεσ πόλεισ θα φιλοξενηθούν ςτο 1ο ύςτημα Ν/Π 
Αλεξανδρούπολησ. 
Οι γονεύσ όλων των ςυμμετεχόντων θα πρϋπει να προςκληθούν από τουσ 
Αρχηγούσ Σμημϊτων να παρακολουθόςουν τουσ αγώνεσ η και να παρευρεθούν 
ςτην τελετό απονομών. 
Άλλα θϋματα και ςημεύα προςοχόσ 
 
ε όλη τη διϊρκεια του διημϋρου, οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να φορούν ςτολό 
πληρώματοσ: καπϋλο jockey, μπλουζϊκι ϊςπρο ό μπλουζϊκι υςτόματοσ ό 
μπλουζϊκι γαλϊζιο polo ΕΠ, προςκοπικό μαντύλα και προςκοπικό παντελονϊκι. 
Η ύπαρξη ϊγκυρασ ςε κϊθε ςκϊφοσ κρύνεται απαραύτητη για λόγουσ αςφαλεύασ. 
κϊφη που θα ςυμμετϋχουν ςε αγωνύςματα (εύτε κωπηλαςύασ εύτε ιςτιοπλοΐασ) 
χωρύσ ϊγκυρα θα ακυρώνονται. 
Η τροφοδοςύα – διοικητικό μϋριμνα για τα πληρώματα κατϊ τη διϊρκεια του 
διημϋρου εύναι ευθύνη τησ Π.Ε. Α.Μ.Θ. 
Με προςκοπικό Αγϊπη 
 
ωτόριοσ τόικοσ 
 
Περιφερειακόσ Έφοροσ 
 
Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ. 
 

 

Με Προςκοπικούσ Φαιρετιςμούσ, 
 

 

 

 

 

Σωτήριος Δ. Στόικος 
Περιφερειακόσ Έφοροσ Προςκόπων 
Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ 


