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1. ΚΑΝΟΝΕΣ 
Οι κανόνες ισχύουν όπως ορίζονται στην Προκήρυξη του Αγώνα. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ 
των γλωσσών, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
2.1 Τροποποιήσεις στις Οδηγίες Πλου και άλλες ανακοινώσεις προς τους αγωνιζόμενους θα 
αναρτώνται μέχρι τις 10:00 π.μ., στις 15 Οκτωβρίου στον Επίσημο Πίνακα Ανακοινώσεων του 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς.   Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο πρόγραμμα του αγώνα θα 
αναρτηθεί ανακοίνωση πριν από τις 20:30 της προηγούμενης ημέρας από αυτήν που τίθεται σε ισχύ.

2.2 Κάθε αγωνιζόμενος είναι υπεύθυνος για την επίγνωση των παραπάνω Επίσημων Ανακοινώσεων. 
Για τη διευκόλυνση των αγωνιζομένων, οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται και στο Internet. Ωστόσο, η 
αποτυχία δημοσίευσης ή η εσφαλμένη δημοσίευση των ανακοινώσεων αυτών δεν δίνει δικαίωμα για 
αίτηση αποκατάστασης. Αυτό αλλάζει τον κανόνα RRS 60.1 (β).

2.3 Το επίσημο κανάλι για τον αγώνα και για τους προπονητές είναι στο VHF κανάλι 69.

3. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
Τα σήματα μπορούν να αναρτώνται στο ιστό του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
4.1 Ο αγώνας θα αποτελείται από μία μόνο ιστιοδρομία.

4.2  Η ενημέρωση των προπονητών Optimist, Laser, 420s και των αγωνιζομένων των υπολοίπων 
κατηγοριών θα πραγματοποιηθούν: την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 στις 19.00 μ.μ. στον 
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς.

4.3 Ο αγώνας θα ξεκινήσει στη 13.00 μ.μ., το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016.

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
5.1 Η έναρξη του αγώνα θα είναι στο Σαρωνικό κόλπο, στο Μικρολίμανο και ο τερματισμός θα είναι 
στην ίδια περιοχή.

5.2 Αφού διασχίσουν όλα τα σκάφη τη γραμμή του τερματισμού θα πρέπει να απομακρυνθούν 
από την περιοχή το συντομότερο δυνατό ακολουθώντας τυχόν οδηγίες που θα παρέχονται από τα 
επίσημα σκάφη της διοργάνωσης.

6. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ - AΠΟΣΤΑΣΗ 
Η απόσταση θα ισούται με 150 λεπτά ιστιοπλοΐας, για τη μεγαλύτερη κατηγορία του συστήματος 
ισοζυγισμού του αγώνα, η οποία είναι η κατηγορία Optimist.

Η μη τήρηση του παραπάνω χρόνου δεν δίνει δικαίωμα για αίτηση αποκατάστασης. Αυτό αλλάζει τον 
κανόνα  RRS 62.1 (α).

7. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ 
7.1 Τα σημεία στροφής 1, 1Α, 1Β και 4 θα είναι κόκκινες κυλινδρικές σημαδούρες.

7.2  Όλα τα σημεία στροφής καθώς και το μεσαίο πλοίο της Επιτροπής Αγώνα θα αφεθούν αριστερά, 
εκτός από την εκκίνηση και τον τερματισμό.

7.3 Για να αλλάξει το επόμενο σκέλος της διαδρομής, η επιτροπή αγώνων θα (α) μετακινησει μία 
σημαδούρα, (β) μετακινήσει τη γραμμή τερματισμού, ή (γ) μετακινήσει την πόρτα. Όταν ορίζεται 
ένα νέο σημείο στροφής, το αρχικό σημείο θα αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση 
αλλαγής σημαδούρας η νέα σημαδούρα θα είναι χρώματος πράσινου.

Οδηγίες Πλου
Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2016
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8. Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ
8.1 Τα σκάφη της Επιτροπής Αγώνων θα υψώσουν πορτοκαλί σημαία με το “R.C.” γραμμένη σε αυτή. 
Το σκάφος της επιτροπής αγώνων [RC], όταν αγκυροβολήσει κοντά στη γραμμή του τερματισμού, θα 
υψώσει μπλε σημαία.

8.2 Στο προπαρασκευαστικό σήμα θα πραγματοποιηθεί έπαρση της σημαίας Uniform και κανένα 
μέρος του σκάφους, του πληρώματος ή του εξοπλισμού θα πρέπει να βρίσκεται στο τρίγωνο που 
σχηματίζεται από το τέλος της γραμμής εκκίνησης και του πρώτου σημείου κατά το τελευταίο λεπτό 
πριν από το σήμα της εκκίνησής. Εάν ένα σκάφος παραβεί αυτήν την οδηγία και αναγνωριστεί, 
θα ακυρωθεί χωρίς ακρόαση, εκτός αν η κούρσα επανεκκινήσει, επαναληφθεί, αναβληθεί ή 
εγκαταλειφθεί πριν από το σήμα της εκκίνησης. Αυτό αλλάζει τον κανόνα RRS 26. Όταν η σημαία 
U χρησιμοποιείται ως προπαρασκευαστικό σήμα, ο RRS 29.1 δεν ισχύει. Η συντομογραφία 
βαθμολόγησης για την ακύρωση σύμφωνα με αυτή την οδηγία είναι UFD. Αυτό αλλάζει τον κανόνα 
RRS Α11.

8.3 Ένα σκάφος που δεν εκκινεί εντός 10 λεπτών μετά την εκκίνηση, θα βαθμολογείται ως μη 
εκκινήσαν DNS χωρίς ειδοποίηση. Αυτό αλλάζει τον κανόνα RRS Α4 και Α5.

8.4 Για να ειδοποιηθούν τα σκάφη ότι ο αγώνας θα ξεκινήσει σύντομα, θα γίνει έπαρση της πορτοκαλί 
σημαίας με ένα ηχητικό, τουλάχιστον 10 λεπτά πριν το προειδοποιητικό σήμα.

9. ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
9.1 Η γραμμή εκκίνησης θα είναι μεταξύ των δύο πορτοκαλί σημαιών στα σκάφη RC [RC και RC-pin] 
στο τέλος των γραμμών και ένα μικρότερο RC [RC-μεσαίο] σκάφος με σημαία πορτοκαλί στο μέσον 
της εκκίνησης. Με αυτό τον τρόπο η εκκίνηση θα χωρίζεται σε δύο περιοχές.

9.2 Οι κατηγορίες Optimist και Laser 4,7 θα ξεκινήσουν από τη αριστερή μεριά της εκκίνησης. Οι 
«υπόλοιπες κατηγορίες» θα ξεκινήσουν από τη δεξιά πλευρά της εκκίνησης. {Δείτε Διαδρομές]. Αν 
ένα σκάφος παραβεί αυτή την οδηγία και αναγνωριστεί, θα ακυρωθεί χωρίς ακρόαση.

10. ΣΗΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
Η εκκίνηση του αγώνα επισημαίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

11. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η γραμμή τερματισμού θα τοποθετηθεί κοντά στο λιμάνι Μικρολίμανο, όπως φαίνεται στις 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ.  Θα είναι μεταξύ RC με μπλε σημαία από την αριστερή πλευρά, και RC μεσαίο σκάφος 
με μπλε σημαία στην δεξιά πλευρά. Αυτό αλλάζει το κανόνα  RRS 35 και A4.

12. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
Όπως ορίζεται στα ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ.

13. ΕΠΙΒΡΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
Σε περίπτωση που η διαδρομή επιβραχυνθεί, η γραμμή τερματισμού ορίζεται μεταξύ του σημείου 
στην αριστερή μεριά  και ενός ιστού  με σημαία “S” σημαία τοποθετημένου σε σκάφος της Επιτροπής 
Αγώνων στη δεξιά πλευρά. Σε περίπτωση πόρτας ο τερματισμός ειναι η νοητή ευθεία ανάμεσα στις 
2 σημαδούρες της. 

14. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η προθεσμία θα είναι έως τις 17.00 μ.μ. για όλα τα σκάφη και όλες τις κατηγορίες. Μετά τη λήξη του 
χροιικού ορίου, καμία άφιξη δεν θα γίνεται δεκτή. Αυτό αλλάζει τον κανόνα RRS 35.

15. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η βαθμολογία θα εκφραστεί σε πραγματικό χρόνο σε δευτερόλεπτα για το κάθε σκάφος, διαιρεμένο 
με τον αριθμό του βασικού συστήματος ισοζυγισμού Portsmouth της παρακάτω λίστας. Το σκάφος 
με το μικρότερο διορθωμένο χρόνο είναι ο νικητής.

Οι κατηγορίες Optimist και Laser 4,7 που θα  πραγματοποιήσουν την  μισή διαδρομή, ο πραγματικός 
τους χρόνος θα διπλασιαστεί και θα  διαιρεθεί με τον αριθμό Portsmouth.

Όλα τα σήματα θα εμφανίζονται και στα δύο ακριανά σκάφη της Επιτροπής Αγώνων [RC and RC-pin]

1] Optimist [147,6]
2]  Laser 4,7 [105,9] 
3]  Laser Rdl [100,7]
4]  420 [98,0]
5]  Laser Std [97,1]
6]  Yngling [93,4]

7]  Finn          [92,4]
8]  Dragon      [87,4]
9]  Lightning    [87,0]
10]  470         [86,3]
11]  Sonar      [83,3]
12]  Star        [81,3]

13]  Platu 25  [76,0]
14]  49er        [63,8]
15]  Tornado   [57,1]
16]  Moth       [50,5]

Λεπτά πριν την Εκκίνηση
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Πορτοκαλί σηµαία

Σηµαία Juliet 
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Ηχητικό 

Ένα µακρύ

Ένα

Ένα

Ένα µακρύ

Ένα

Επεξήγηση

1ο Προπαρασκευαστικό σήµα

Προπαρασκευαστικό σήµα

Παρασκευαστικό σήµα

Ένα λεπτό
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19. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
19.1 Αθλητές των κατηγοριών Optimist και Laser 4,7 που πήραν μέρος σε δύο ή περισσότερα 
πανελλήνια πρωταθλήματα σε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες επιτρέπονται να αγωνιστούν.

19.2 Αν οι αθλητές της κατηγορίας Laser 4,7 είχαν επιλεγεί στην Εθνική Ομάδα Optimist τότε 
επιτρέπεται να αγωνιστούν στην κατηγορία 4,7.

19.3 Όλες οι άλλες κατηγορίες πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος που 
συμμετείχε σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας ή κύπελλο ιστιοπλοΐας, σε μία ή περισσότερες 
από τις κατηγορίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτή την διοργάνωση.

19.4 Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές πρέπει να είναι επτά τουλάχιστον ετών, γεννημένοι πριν τις  15 
Οκτωβρίου 2009.

20. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
20.1 Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν σωσίβια στη θάλασσα, εκτός κατά την διάρκεια 
αλλαγής  ατομικού εξοπλισμού.  Η μη χρήση σωσιβίων φέρει ποινή ακύρωσης.

20.2 Σκάφη που δεν θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να ενημερώσουν την γραμματεία των  
αγώνων όσο το δυνατόν συντομότερα.

20.3 Συνιστάται όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν στο σκάφος νερό, καπέλο και ρούχα για μεγαλύτερο  
εύρος των καιρικών συνθηκών από τις προβλεπόμενες.

21. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Εάν υπάρχουν αυτοκόλλητα με τον αριθμό της πλώρης και διαφήμιση της οργανωτικής επιτροπής, 
τότε πρέπει να επικολλούνται στην προς τα εμπρός κατά 20% μεριά και των δύο πλευρών της γάστρας 
του σκάφους. 

22. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΝΙΩΝ
Όλα τα σκάφη πρέπει να φέρουν τον αριθμό ιστίου τους που δηλώνεται στην φόρμα συμμετοχής και 
στις δύο πλευρές της μαΐστρας τους.

23. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
Εγγεγραμμένα σκάφη που δεν ξεκινούν την ιστιοδρομία ή εγκαταλείπουν μετά την εκκίνηση πρέπει 
να ενημερώσουν την Επιτροπή Αγώνων αμέσως καλώντας τον αριθμό +30 210 4177636.   Η Διεθνής 
Επιτροπή Ενστάσεων διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει τη μη αναφορά της εγκατάλειψης ως 
“σοβαρή παραβίαση των κανόνων» και να αναφέρει το περιστατικό στην Ομοσπονδία όπου ανήκει ο 
αγωνιζόμενος, σύμφωνα με τον κανόνα ISAF 69 - «Καταγγελίες σοβαρού παραπτώματος».

16. ΠΟΙΝΕΣ
16.1 Η ποινή για την παραβίαση του Μέρους 2  του RRS είναι ποινή Μίας Στροφής. Σε περίπτωση 
κλήσης από κριτή, η ποινή θα είναι μια ποινή Δύο Στροφών.

16.2 Για τις κατηγορίες όπου οι κανόνες ποινών της κατηγορίας τους είναι ποινή μίας στροφής, σε 
περίπτωση παραβίασης του Μέρους 2 του κανόνα, θα πραγματοποιούν μία υποστροφή στα όρτσα και 
ένα τακ στα πρύμα. Σε περίπτωση κλήσης από την Επιτροπή η ποινή θα είναι μια Πλήρης Στροφή.

17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
17.1 Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδίδονται μόνο στη γραμματεία αγώνων και πρέπει να συμφωνούν 
με τους κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας εν ισχύ. Το όριο υποβολής ένστασης θα είναι στις 16:30 ή 35 
λεπτά μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους. Μέσα στο χρονικό όριο των 5 λεπτών κατόπιν 
λήξής του χρονικού  ορίου, η Διεθνής Επιτροπή Ενστάσεων θα ανακοινώσει την απόφαση στον 
επίσημο πίνακα Ανακοινώσεων του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς.

17.2 Οι ακροάσεις μπορούν να προγραμματιστούν να ξεκινήσουν μέχρι και 60 λεπτά πριν από το 
τέλος του ορίου χρόνου ενστάσεως.

17.3 Οι αποφάσεις της Διεθνούς Επιτροπής Ενστάσεων θα είναι οριστικές, όπως αναφέρεται στον 
κανόνα RRS 70.5. Ο κανόνας RRS 61 εν μέρει αλλάζει, έτσι ώστε στα σκάφη που σκοπεύουν να 
κάνουν ένσταση δεν απαιτείται να εμφανίσουν κόκκινη σημαία.

 

18. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 
Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή, πριν ή μετά τον αγώνα, για την 
τήρηση των κανόνων κλάσης και των οδηγιών πλου. Εν πλω, ένα σκάφος μπορεί να λάβει οδηγίες 
από έναν επιθεωρητή του εξοπλισμού της επιτροπής αγώνων ή καταμετρητή να προχωρήσει αμέσως 
σε μια καθορισμένη περιοχή για επιθεώρηση. 

Οδηγίες Πλου
Πειραιάς 15 Οκτ. 2016
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24. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ/ΜΜΕ ΣΚΑΦΗ
24.1 Το πρόσωπο που δηλώνει το σκάφος υποστήριξης θα τοποθετήσει ένα αυτοκόλλητο που θα 
λάβει από το κέντρο εγγραφών και θα το κολλήσει στο σκάφος του. Ο οδηγός αυτού θα ΠΡΕΠΕΙ να 
φοράει “quick-stop” καθ’ολη τη διάρκεια του πλου. Το σκάφος πρέπει να φέρει επίσης:

 α) έγκυρο πιστοποιητικό ασφάλισης που δείχνει την απόδειξη κάλυψης αστικής ευθύνης έναντι  
  τρίτων με ελάχιστη κάλυψη το ποσό των € 350.000.

  β) κάθε οδηγός υποχρεούται να διαθέτει ένα έγκυρο δίπλωμα οδήγησης για ταχύπλοο σκάφος,  
  αναγνωρισμένο από εθνική αρχή, κατάλληλο για το συγκεκριμένο σκάφος.

24.2 Τα συνοδευτικά σκάφη δεν θα παίρνουν θέση:

  α) πλησιέστερα από 25 μέτρα από κάθε σκάφος που αγωνίζεται

  β) για λόγους ασφαλείας εντός 75 μέτρων από την γραμμή εκκίνησης, επεκτάσεις και σημάδια  
  αυτής από την στιγμή του προειδοποιητικού σήματος έως ότου όλα τα σκάφη έχουν εγκαταλείψει  
  την περιοχή εκκίνησης, ή η επιτροπή αγώνων σημάνει αναβολή, γενική ανάκληση ή εγκατάλειψη

 γ) μεταξύ οποιουδήποτε σκάφους που παίρνει μέρος στον αγώνα και το επόμενο σημείο στροφής

 δ) συνοδευτικά σκάφη που κινούνται με ταχύτητα άνω των 5 κόμβων πρέπει να παραμείνουν  
  τουλάχιστον 150 μέτρα από οποιαδήποτε αγωνιστικό σκάφος.

 ε) όταν η Επιτροπή Αγώνα εμφανίζει σημαία V με επαναλαμβανόμενα ηχητικά σήματα ή / και  
  εκπέμπει «Κώδικα Σημαίας Victor” στο VHF κανάλι 69, όλα τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να  
  συμμορφωθούν με οποιαδήποτε οδηγία δίνεται από την Επιτροπή Αγώνων ή την Οργανωτική  
  Αρχή, και να παράσχουν υπηρεσίες βοήθειας / διάσωσης

24.3 Τα σκάφη των ΜΜΕ επιτρέπονται να βρίσκονται μεταξύ των σκαφών που παίρνουν μέρος 
στον αγώνα και το επόμενο σημείο στροφής. 

24.4  Κάθε προπονητής υποχρεούται να συνοδεύει τα σκάφη στο μέγιστο δυνατό εύρος του στίβου

25. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 
25.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα Sailing Marathon, αγωνίζονται αποκλειστικά με δική 
τους ευθύνη. O Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς και η Διοργανώτρια Αρχή, καθώς και τα αντίστοιχα 
στελέχη, εργαζόμενοι, εθελοντές και μέλη που σχετίζονται με την διοργάνωση του αγώνα, δε φέρουν 
καμία ευθύνη.  O θεμελιώδης κανόνας R.R.S. 4 της Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας δηλώνει: «Η ευθύνη 
για την απόφαση ενός σκάφους να ξεκινήσει την ιστιοδρομία ή να συνεχίσει να αγωνίζεται είναι 
αποκλειστικά δικιά του».

25.2 Με τη συμμετοχή στο Sailing Marathon, κάθε διαγωνιζόμενος και / ή ο υπεύθυνος κηδεμόνας 
συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι:

 α) Έχουν επίγνωση του εγγενούς στοιχείου του κινδύνου που συνδέεται με το άθλημα και  
  αποδέχονται την ευθύνη για την έκθεση του εαυτού τους και του σκάφους τους σε τέτοιο  
  εγγενή κίνδυνο, ενόσω λαμβάνουν μέρος στον αγώνα.

 β) Είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του εαυτού τους, του σκάφους τους αλλά και των οποιοδήποτε   
  υπαρχόντων τους, είτε στη ξηρά είτε στη θάλασσα.

 γ) Αναλαμβάνουν την ευθύνη για κάθε τραυματισμό, ζημία ή απώλεια στο βαθμό που προκλήθηκαν  
  από δικές τους πράξεις ή αμέλεια.

 δ) Το σκάφος είναι αξιόπλοο, εξοπλισμένο καταλλήλως για ιστιοδρομία και οι συμμετέχοντες  
  αθλητές  είναι υγιείς και σε καλή αθλητική κατάσταση.

26. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Κάθε αγωνιζόμενο σκάφος πρέπει να είναι ασφαλισμένο με έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι 
τρίτων με ελάχιστη κάλυψη το ποσό των € 350.000 ανά περιστατικό ή ισοδύναμο.

27. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οποιαδήποτε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα αναρτηθεί πριν από τις 10:00 την ημέρα που τίθεται σε 
ισχύ, εκτός σε περίπτωση αλλαγής στο πρόγραμμα του αγώνα το οποίο θα αναρτηθεί πριν από τις 
20:30 της προηγούμενης ημέρας από αυτήν που τίθεται σε ισχύ.

28. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
Τα βραβεία θα απονεμηθούν στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς στις 15 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 
18:00.

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους νικητές της Συνολικής Γενικής κατάταξης όλων των 
κατηγοριών και στον  1ο νικητή της κάθε κατηγορίας One Design class με τουλάχιστον 3 συμμετέχοντες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ιστοσελίδα: www.sailingmarathon.com
e-mail: info@sailingmarathon.com 

Tηλ:  6973 012943, 6932 708404 - Fax:  211 7701926
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς - Tηλ: 210 4177636
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Πειραιάς 15 Οκτ. 2016

IΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
2016

  page | 8 9 | page



δι
αδ

ρο
μέ

ς
Οδηγίες Πλου
Πειραιάς 15 Οκτ. 2016

IΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
2016

  page | 10 11 | page



ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2016

Tηλ:  210 4177636

 6973012943, 
 6932708404

Fax:  2117701926

www.sailingmarathon.com     
info@sailingmarathon.com


