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ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ
ΓΙΑ ΚΑΥΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΜΕΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club
1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
o Σους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Προκήρυξης του αγώνα,
όπως αυτοί τροποποιούνται από τις παρούσες Οδηγίες πλου.
o Σις παρούσες Οδηγίες Πλου.
ε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.
2. ΑΝΑΚΟΙΝΨΕΙ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΨΝΙΖΟΜΕΝΟΤ
Οι ανακοινώσεις προς τους αγωνιζόμενους θα αναρτώνται στον Επίσημο Πίνακα
Ανακοινώσεων που βρίσκεται στο γραφείο του Ναυταθλητικού Ομίλου Ειρήνης - Φιλίας.
το Βαθύ Μεθάνων οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσεων που θα
βρίσκεται στις ταβέρνες, Χριστοφόρου και ούλας.
Σα παραπάνω θα συνοδεύονται με ένα ηχητικό και την ανάρτηση της σημαίας «L» του ΔΚ.
3. ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ
Οποιαδήποτε αλλαγή στις Οδηγίες Πλου θα ανακοινώνεται πριν από τις 09:00 της ημέρας
που θα τεθεί σε ισχύ, εκτός από οποιαδήποτε αλλαγή στο Πρόγραμμα των ιστιοδρομιών που
θα ανακοινώνεται πριν τις 21:00 της προηγούμενης ημέρας που θα τεθεί σε ισχύ.
4. ΗΜΑΣΑ ΣΗ ΣΕΡΙΑ
Σα σήματα στη στεριά θα επιδεικνύονται ως ακολούθως:
o τον ιστό στις εγκαταστάσεις λιμένος του ΝΟΕΦ.
o το Βαθύ Μεθάνων στον ιστό του σκάφους Επιτροπής Αγώνα.
Έπαρση του Απαντητικού Επισείοντα «AP» σημαίνει «Η ιστιοδρομία αναβάλλεται. Σο
προειδοποιητικό σήμα δεν θα δοθεί νωρίτερα από (1/2) μισή ώρα μετά την υποστολή του
«AP».
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΨΝΟ – ΔΙΑΔΡΟΜΕ
5.1

Ιστιοδρομία 1η: Υάληρο – Βαθύ Μεθάνων
Δκκίνηζη: Σάββαηο 12 Οκη 2013 και ώρα 10:30
Γιαδρομή: Φάληρο – Βαθύ Μεθάνων
Απόζηαζη: 28 νασηικά μίλια

5.2

ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΑ 2Η: ΒΑΘΤ ΜΕΘΑΝΨΝ - ΥΑΛΗΡΟ
Δκκίνηζη: Κσριακή 13 Οκη 2013 και ώρα 10:30
Γιαδρομή: Βαθύ Μεθάνων - Φάληρο
Απόζηαζη: 28 νασηικά μίλια

5.3

Εναλλακτική Διαδρομή

Σε περίπηωζη κακών καιρικών ζσνθηκών η Δπιηροπή Αγώνα έτει ηο δικαίωμα να δώζει εναλλακηική
διαδρομή με ηα ζκάθη να σποτρεούνηαι να διέλθοςν μεηαξύ νήζος Αίγιναρ και νήζος Αγκίζηπι
(καηαπγώνηαρ ηα άπθπα 6.1 & 6.2 ανηιζηοίσωρ). Η εναλλακηική διαδρομή θα επιζημανθεί ζηο
ζκάθος ηης Δπιηροπής Αγώνα μέτρι ηο προειδοποιηηικό ζήμα ηης πρώηης εκκίνηζης κάθε
ιζηιοδρομίας, με έπαρζη ηης ζημαίας “C”. Σηην πεπίπηωζη αςηή ηα σπονικά όπια δεν αλλάζοςν.
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6. ΠΛΕΤΕΙ - ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΛΟΤ
6.1

1η ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΑ ΥΑΛΗΡΟ – ΒΑΘΤ ΜΕΘΑΝΨΝ

6.2

2η ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΑΘΤ ΜΕΘΑΝΨΝ - ΥΑΛΗΡΟ

Η νήσος Αίγινα θα αφεθεί δεξιά
Η νήσος Αίγινα θα αφεθεί αριστερά
6.3

Εναλλακτική
Τα ζκάθη είναι σποτρεωμένα να πλεύζοσν ανάμεζα νήζων Αίγινας & Αγκιζηρίοσ.

7. ΗΜΑΣΑ ΚΛΑΕΨΝ
Σα συμμετέχοντα σκάφη δεν υποχρεούνται να φέρουν διακριτικά σήματα κλάσεων.
8. ΤΓΦΨΝΕΤΗ ΚΛΑΕΨΝ
Οι κατηγορίες των σκαφών ORCi, ORC CLUB & IRC έχουν χωριστεί ή συγχωνευτεί σε κλάσεις
όπως φαίνεται στον συννημένο πίνακα συμμετεχόντων σκαφών.
9. ΕΚΚΙΝΗΗ
Η εκκίνηση θα δοθεί σύμφωνα με τον Κανόνα 26 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της
ISAF 2013-2016 ως ακολούθως:
o κάφη ORCi με προειδοποιητικό σήμα τον αριθμητικό επισείοντα «2» του Δ.Κ..
o κάφη ORC Club με προειδοποιητικό σήμα τον αριθμητικό επισείοντα «1» του Δ.Κ..
o κάφη IRC με προειδοποιητικό σήμα τη σημαία της κλάσης (Λευκή με μπλε σήμα IRC).
Σο προειδοποιητικό σήμα θα δοθεί 5 λεπτά πριν από την εκκίνηση.
Ένα σκάφος δεν μπορεί να εκκινήσει αργότερα από 10 λεπτά μετά το σήμα της εκκίνησης
(Σροποποίηση του κανόνα RRS Α3).
Η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να παρατείνει κατά την κρίση της το όριο των 10 λεπτών σε
περίπτωση άπνοιας.
Οι χρόνοι της εκκίνησης πρέπει να λαμβάνονται από τα οπτικά σήματα. Η αποτυχία ενός
ηχητικού σήματος πρέπει να αγνοείται.
Η Επιτροπή Αγώνων, κατά την κρίση της, μπορεί να εκκινήσει δύο ή περισσότερες κατηγορίες
σκαφών μαζί, επαίροντας ταυτόχρονα τα διακριτικά σήματα των κατηγοριών στο
προειδοποιητικό σήμα.
10. ΓΡΑΜΜΕ ΕΚΚΙΝΗΕΨΝ & ΣΕΡΜΑΣΙΜΨΝ
10.1 ΓΡΑΜΜΕ ΕΚΚΙΝΗΕΨΝ
10.1.1 Γραμμή εκκίνησης ιστιοδρομίας Υάληρο – Βαθύ Μεθάνων
Η γραμμή της εκκίνησης στο Φάληρο ορίζεται η νοητή ευθεία μεταξύ πορτοκαλί σημαίας με
τα γράμματα RC επί του ιστού του σκάφους Επιτροπής Αγώνων στο δεξιό άκρο και
σημαδούρας με κοντάρι και κόκκινη σημαία στο άλλο άκρο.
Σα σήματα της εκκίνησης θα δοθούν από το σκάφος της Επιτροπής.
Όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, το σκάφος Επιτροπής Αγώνων, μπορεί να κρατήσει την
θέση του χρησιμοποιώντας μηχανή.
10.1.2 Γραμμή εκκίνησης ιστιοδρομίας Βαθύ Μεθάνων - Υάληρο
Η γραμμή εκκινήσεως ορίζεται η νοητή ευθεία που συνδέει ποντισμένο σημαντήρα με σημαία
κόκκινου χρώματος στο αριστερό άκρο της και με πορτοκαλί σημαία επί του Ακρωτηρίου
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Παναγιά στα ΒΔ της Χερσονήσου Μεθάνων. Σα σήματα εκκίνησης θα επαρθούν σε ιστούς
επί του Ακρωτηρίου Παναγιά στη δεξιά πλευρά της γραμμής εκκίνησης.
την περίπτωση όπου λόγω κακών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η αποβίβαση της
επιτροπής στον χώρο του ακρωτηρίου, η γραμμή θα ορίζεται από σημαδούρα με σημαία
κόκκινου χρώματος στο αριστερό της άκρο και την εκκλησία της Κρασσοπαναγιάς στο δεξί
άκρο. Σα σήματα θα επαίρονται επί του σκάφους της επιτροπής το οποίο θα κρατείται με
χρήση μηχανής στο αριστερό άκρο της γραμμής και δίπλα στον ποντισμένο σημαντήρα.
10.1.3 Αναφορά συμμετοχής σκαφών πριν από κάθε εκκίνηση.
Κάθε σκάφος που προτίθεται να πάρει εκκίνηση οφείλει μέχρι πέντε λεπτά πριν από το
προειδοποιητικό σήμα, να περάσει από το σκάφος Επιτροπής Αγώνων και να αναφέρει τον
αριθμό του ιστίου του, ώστε να καταγραφεί από την Γραμματεία της Επιτροπής Αγώνων.
κάφη που για οποιοδήποτε λόγο δεν πρόλαβαν να είναι στη γραμμή εκκίνησης έγκαιρα
και να κάνουν χρήση της δυνατότητας για εκκίνηση που τους παρέχει το άρθρο 9, οφείλουν
να ειδοποιήσουν, μετά το σήμα εκκίνησης, με το VHF στο κανάλι 72 την Επιτροπή Αγώνων
για την πρόθεσή τους να εκκινήσουν. Σο ίδιο ισχύει και για όσα σκάφη δεν πρόλαβαν να
απογραφούν πριν το προειδοποιητικό σήμα.
Η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να χαρακτηρίσει DNC όλα τα σκάφη που δεν ανέφεραν την
παρουσία τους στην γραμμή εκκινήσεως.
10.2 ΓΡΑΜΜΕ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ
10.2.1 Γραμμή τερματισμού στο Βαθύ Μεθάνων
Η γραμμή τερματισμού ορίζεται η νοητή ευθεία που συνδέει ποντισμένο σημαντήρα με
σημαία κόκκινου χρώματος στο δεξιό άκρο της και με μπλέ σημαία επί του Ακρωτηρίου
Παναγιά στα Δ - ΒΔ της Χερσονήσου Μεθάνων. Κατά την νύχτα θα τοποθετηθεί αναλάμπων
φανός επί του σημαντήρα. Συχόν σβήσιμο ή κακή λειτουργία του φανού δεν δίνει δικαίωμα
αίτησης επανόρθωσης από τον αγωνιζόμενο προς την Επιτροπή Αγώνα.
10.2.2 Γραμμή Σερματισμού στο Υάληρο
Η γραμμή τερματισμού στο Φάληρο ορίζεται η νοητή ευθεία μεταξύ του πράσινου φανού επί
της δυτικής άκρης του κυματοθραύστη προ του ταδίου Ειρήνης- Φιλίας (δεξιά) και μπλε
σημαίας πλησίον του εντευκτηρίου του ΝΟΕΥ (αριστερά). Συχόν σβήσιμο ή κακή λειτουργία
του φανού δεν δίνει δικαίωμα αίτηση επανόρθωσης από τον αγωνιζόμενο προς την
Επιτροπή Αγώνα.
Σο κλιμάκιο τερματισμού της Επιτροπής Αγώνων θα ευρίσκεται δίπλα στην μπλε σημαία.
10.2.3

Σερματίζοντα σκάφη
Κάθε σκάφος που τερματίζει θα επισημαίνεται από το κλιμάκιο τερματισμού της Επιτροπής
Αγώνων με ένα ηχητικό.
Σα σκάφη που τερματίζουν πρέπει μετά τον τερματισμό τους να αναφέρουν στο VHF στο
κανάλι 72 τον αριθμό ιστίου και το όνομα του σκάφους στην Επιτροπή. Είναι ευθύνη κάθε
σκάφους να βεβαιωθεί από την Επιτροπή Αγώνων ότι τερμάτισε.
Σο σβήσιμο, η κακή λειτουργία ή η ενδεχόμενη απουσία αναλάμποντα φανού στα σημεία
τερματισμού δεν δίνει το δικαίωμα στους αγωνιζόμενους, αιτήσεως προς την Επιτροπή
Αγώνων, για επανόρθωση.

11. ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΗ
Μερική ανάκληση θα δοθεί σύμφωνα με τον κανόνα 29.1 των Διεθνών Κανονισμών
Ιστιοδρομιών της ISAF 2013-2016.
Εάν υπάρχει δυνατότητα, η Επιτροπή Αγώνων θα προσπαθήσει να εκπέμψει τον αριθμό
ιστίου η το όνομα του σκάφους που αναγνωρίστηκε OCS στο κανάλι 72 του VHF. Αποτυχία η
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καθυστέρηση αυτής της εκπομπής δεν δίνει το δικαίωμα στους αγωνιζόμενους για αίτηση
αποκατάστασης. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα RRS 62.1 (a)
12. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΗ
Γενική ανάκληση θα δοθεί σύμφωνα με τον κανόνα 29.2 των Διεθνών Κανονισμών
Ιστιοδρομιών της ISAF 2013-2016.
Όταν έχει δοθεί Γενική ανάκληση, η εκκίνηση της επόμενης κλάσης θα αναβάλλεται
αναλόγως.
13. ΨΡΑ
Όλες οι ώρες για τον αγώνα «ΕΙΡΗΝΗ-ΦΙΛΙΑ 2013» αναφέρονται σε ώρα Αστεροσκοπείου
Αθηνών (Σηλ. 14844)
14. ΠΡΟΓΝΨΗ ΚΑΙΡΟΤ
Πρόγνωση καιρού δεν θα δοθεί στους συμμετέχοντες από την Επιτροπή Αγώνων.
15. ΦΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ
15.1 Για τα σκάφη που συμμετέχουν στις κατηγορίες ORCi και ORC Club, το χρονικό όριο
τερματισμού είναι το διπλάσιο του Γενικού Βαθμού Ικανότητας (G.P.H.) πολλαπλασιασμένο επί
τον αριθμό των μιλίων της κάθε ιστιοδρομίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 αυτών των
Οδηγιών Πλου.
15.2 Για τα σκάφη που συμμετέχουν στην κατηγορία IRC σκάφη το χρονικό όριο τερματισμού είναι
το διπλάσιο του συντελεστή B.S.F. πολλαπλασιασμένο επί τον αριθμό των μιλίων της κάθε
ιστιοδρομίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 αυτών των Οδηγιών Πλου.
15.3

Σα χρονικά όρια τερματισμού κάθε σκάφους αναγράφονται στα φύλλα έναρξης ιστιοδρομιών.

16. ΤΣΗΜΑ ΔΙΟΡΘΨΕΨ ΦΡΟΝΟΤ
16.1 Κατηγορία σκαφών ORCi
Για τις κατηγορίες ORCi & ORC Club θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα Performance Curve
Scoring - Constructed Course. Σα δεδομένα για τον προσδιορισμό των πλεύσεων (διεύθυνση
ανέμου, πορεία και απόσταση) έγκεινται στην κρίση της Επιτροπής Αγώνων και δεν
επιδέχονται αίτηση για επανόρθωση από τους αγωνιζόμενους.
ε περίπτωση που η Επιτροπή Αγώνων κρίνει ότι δεν έχει ασφαλή στοιχεία για τις συνθήκες
ιστιοδρομίας ή ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για την εξαγωγή αποτελεσμάτων
με το παραπάνω σύστημα, διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει τα αποτελέσματα με βάση το
σύστημα Performance Line Scoring.
16.2 Κατηγορία σκαφών IRC
Για την κατηγορία σκαφών IRC θα εφαρμοστεί ο τύπος Time on Time σύμφωνα με το
σύστημα IRC.
16.3

Για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων κάθε ιστιοδρομίας θα χρησιμοποιηθεί το
πραγματικά διανυόμενο μήκος της διαδρομής
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17. ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
17.1 Η βαθμολογία του αγώνα θα γίνει με το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμφωνα με το
Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της ISAF 2013-2016.
17.2 Ο βαθμός βαρύτητας κάθε ιστιοδρομίας ισούται με 1.00.
17.3 Σο τελικό αποτέλεσμα θα υπολογισθεί από το άθροισμα της βαθμολογίας και των δύο
ιστιοδρομιών. Δεν εξαιρείται καμία ιστιοδρομία .
17.4 ε περίπτωση ισοβαθμίας, αυτή θα επιλύεται όπως προβλέπεται από τα άρθρα Α8.1 & Α8.2
των RRS 2013 - 2016.
17.5 Αρκεί η ολοκλήρωση μίας εκ των δύο ιστιοδρομιών για να θεωρηθεί έγκυρος ο αγώνας
«ΕΙΡΗΝΗ - ΦΙΛΙΑ 2013».
17.6

Η βαθμολογία των κλάσεων θα εξάγεται από την Γενική Κατάταξη.

18. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΟΙΝΕ
18.1 Για παραβάσεις άλλες του Μέρους 2 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της ISAF ισχύουν
τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Κανονισμού Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης 2013 της ΕΑΘ.
18.2 κάφος που εκκίνησε πρόωρα και δεν επανόρθωσε θα χαρακτηρίζεται ώς OCS.
18.3 κάφος που δεν εφάρμοσε το άρθρο 6 των Οδηγιών Πλού θα χαρακτηρίζεται ώς DSQ.
18.4

Θα εφαρμοσθεί ποινή 2 στροφών (720ο) για παράβαση κανόνα του Μέρους 2 των RRS και
ποινή μιας στροφής για παράβαση του κανόνα 31 των RRS της ISAF 2013-2016 (κανόνες RRS
44.1 & 44.2). Ένα σκάφος που έχει αυτοτιμωρηθεί πρέπει να συμπληρώσει μία δήλωση
συμμόρφωσης στη Γραμματεία, μέσα στο χρονικό όριο που προβλέπεται για υποβολή
ενστάσεων.

19. ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ
Μετά το τέλος κάθε ιστιοδρομίας θα εκδίδονται προσωρινά αποτελέσματα που θα
αναρτώνται : το Βαθύ : στην «Σαβέρνα της ούλας», στο Μικρολίμανο : στον πίνακα
ανακοινώσεων του ΝΟΕΦ και στο site του ομίλου www.noef.gr
Σα τελικά αποτελέσματα θα εκδοθούν μετά από την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.
20. ΔΗΛΨΗ ΜΗ ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΨΝ
ε περίπτωση που κατά την διάρκεια του αγώνα, δεν τηρήθηκαν οι κανονισμοί που
αναφέρονται στην Προκήρυξη του Αγώνα και τις Οδηγίες Πλου, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος
του σκάφους οφείλει να το δηλώσει γραπτά στην Επιτροπή Αγώνων, το αργότερο δύο (2)
ώρες μετά τον τερματισμό του, στο Ειδικό Έντυπο, που διαθέτει η Επιτροπή Αγώνων.
21. ΕΝΣΑΕΙ
Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται από την Επιτροπή
Αγώνων και να υποβάλλονται εντός του χρονικού. Προς διευκόλυνση της παραλαβής των
ενστάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Επιτροπή Αγώνων στο
κανάλι 72 VHF ή στα τηλέφωνα: 6944356225, 6972554272 , 2104222782.
Για κάθε σκάφος, το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων λήγει δύο ώρες μετά τον τερματισμό
του.
Συχόν ενστάσεις θα εκδικασθούν την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 και ώρα απογευματινή. Οι
εντεταλμένοι εκπρόσωποι των σκαφών θα ενημερωθούν έγκαιρα από την Γραμματεία της
Επιτροπής Αγώνων, για την ακριβή ώρα, τον χώρο και την σειρά εκδίκασης των ενστάσεων
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τους. Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των ενεχομένων σκαφών οφείλουν με δική τους ευθύνη,
να ενημερώσουν τους μάρτυρες τους, αν υπάρχουν, ώστε να παραστούν.
22. ΑΚΙΝΗΙΑ ΜΗΦΑΝΨΝ
Οι μηχανές των συμμετεχόντων σκαφών
προπαρασκευαστικό σήμα της εκκίνησης.

πρέπει

να

μην

λειτουργούν

με

το

Κάθε χρήση της μηχανής για την πρόωση του σκάφους πρέπει να δηλωθεί γραπτώς προς
την Επιτροπή Αγώνων, το αργότερο εντός δύο (2) ωρών από τον τερματισμό του
αναφέροντας τον λόγο.
Είναι στην κρίση της Επιτροπής Αγώνα να χαρακτηρίσει DNS σκάφος το οποίο κατά το
τετράλεπτο (4λεπτο) δεν έχει σβήσει τη μηχανή του.
23. ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΧΗ ΑΓΨΝΑ
κάφη που για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σημείο, όποιας ιστιοδρομίας
εγκαταλείψουν τον αγώνα, είναι υποχρεωμένα να ειδοποιήσουν το ταχύτερο δυνατόν την
Επιτροπή Αγώνων δίνοντας τα ακόλουθα στοιχεία με τον τρόπο που υποδεικνύεται
παρακάτω:
o
o
o
o
o
o
o

Όνομα κάφους
Αριθμός ιστίων
Σόπο εγκαταλείψεως (σημείο διαδρομής)
Χρόνος εγκαταλείψεως
Αιτία εγκαταλείψεως
Πού ευρίσκεται το εγκαταλείψαν σκάφος
Λιμάνι ή όρμος προορισμού

1η Ιστιοδρομία Υάληρο – Βαθύ Μεθάνων
o Με το VHF στο κανάλι 72.
o Σηλεφωνικά, στα τηλέφωνα ΚΑΣΕΚΟ ΓΙΨΡΓΟ 6944356225/ CHRISTIAN TESCH
6972554272
2η Ιστιοδρομία Βαθύ Μεθάνων - Υάληρο:
o Με το VHF στο κανάλι 72.
o Σηλεφωνικά, στα τηλέφωνα ΚΑΣΕΚΟ ΓΙΨΡΓΟ 6944356225/ CHRISTIAN TESCH
6972554272 και 210 4222782.
Κάθε παράβαση του παραπάνω άρθρου μπορεί να έχει ως ποινή «Ακύρωση μη εξαιρετέα
από το κανόνα RRS 90.3 (b) (DNE)» χωρίς δικαίωμα ακροαματικής διαδικασίας, σε
τροποποίηση του κανόνα RRS 63.1.
Η μη συμμόρφωση με την Οδηγία Πλου 23 μπορεί να αποτελέσει λόγο παραπομπής στην
επιτροπή ενστάσεων με αίτημα την εφαρμογή του κανόνα RRS 69, ενώ ο διοργανωτής
όμιλος διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του ΔΣ, να αποκλείσει όσους δεν
συμμορφώνονται από τους αγώνες που διοργανώνει για ορισμένο χρονικό διάστημα.
24. ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΕΨ VHF - ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ
Κατά την διάρκεια των εκκινήσεων και των τερματισμών, η επικοινωνία με VHF θα γίνεται στο
κανάλι 72. υνιστάται σε όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη να ακούν και να επικοινωνούν στο
κανάλι 72 κατά την διάρκεια των εκκινήσεων και του τερματισμού τους.
Με εξαίρεση την επικοινωνία με την επιτροπή αγώνα, κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών ένα
σκαφος δεν θα λαμβάνει η μεταδίδει πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στα υπόλοιπα
συμμετέχοντα σκάφη, σε τροποποίηση του κανόνα RRS 41.
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τοιχεία που προέρχονται από ηλεκτρονικά μέσα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
αποδεικτικά σε ενστάσεις ή αιτήσεις για επανόρθωση.
25. ΕΛΕΓΦΟ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΨΝ / ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ ΚΑΥΨΝ
25.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Προσθήκες της Εθνικής Αρχής
ΕΑΘ/ΕΙΟ για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2013.
25.2 Η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος πριν την έναρξη
κάθε ιστιοδρομίας, μετά τον τερματισμό της, καθώς και καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής των
σκαφών στο Βαθύ Μεθάνων.
25.3 τη διάθεση της Επιτροπής καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο
αντίγραφο του έγκυρου πιστοποιητικού ισοζυγισμού του σκάφους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική
μορφή.
25.4 Όλα τα πανιά των σκαφών που συμμετέχουν στις κατηγορίες ORCi και ORC Club, εκτός από
τα πανιά θυέλλης, πρέπει να είναι καταμετρημένα και να φέρουν έγκυρη σφραγίδα
καταμέτρησης IMS.
26. ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΨΜΑΣΟ
26.1 Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή
κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς αθλητικών δελτίων όλων των
επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο, που διατίθεται στη Γραμματεία του Ομίλου μαζί με τη δήλωση
συμμετοχής ή το αργότερο πριν τη συνάντηση των κυβερνητών.
26.2 Σο σύνολο του βάρους των μελών του πληρώματος που επιβαίνει σε κάθε σκάφος κατά την
διάρκεια των ιστιοδρομιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ισχύον σύμφωνα με το
πιστοποιητικό τους και τους κανονισμούς ισοζυγισμού.
26.3 Αλλαγή στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον ενημερωθεί γραπτώς σε
ειδικό έντυπο, η Επιτροπή Αγώνα, το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας.
Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπροσώπου του σκάφους όσο και της
Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να
επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.

27. ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΕΠΙ ΚΑΥΨΝ
27.1 Σα σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση κατά την διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 20 της ISAF (ISAF Advertising Code) και επί πλέον
με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή.
27.2 Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 20 θα ισχύσει από την 07:00 της Παρασκευής
11 Οκτωβρίου 2013 μέχρι και την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:00.
27.3 κάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική
Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της αδείας μαζί με την δήλωση συμμετοχής.
28. ΝΑΤΙΠΛΟΩΑ
28.1 Ση νύχτα
Από την δύση του ηλίου ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής υγκρούσεων στη θάλασσα
αντικαθιστά τους κανονισμούς του Μέρους 2 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της
ISAF. τη διάρκεια της περιόδου τα σκάφη οφείλουν να έχουν αναμμένους τους φανούς που
προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής υγκρούσεων στη θάλασσα, οι οποίοι
πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε καμία περίπτωση να μην
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καλύπτονται από τα πανιά. Σα σκάφη πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν και εφεδρικούς
φανούς.
28.2 Ζώνη διαχωρισμού κυκλοφορίας (Δίαυλος)
Εντός του «διαύλου» αρωνικού, τα εμπορικά πλοία έχουν προτεραιότητα και τα σκάφη του
αγώνα πρέπει να κρατηθούν μακριά.
29. ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΥΨΝ
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στο αγώνα «ΕΙΡΗΝΗ -ΦΙΛΙΑ 2013» οφείλουν να διαθέτουν
έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων(πράγματα και πρόσωπα) κατά την διάρκεια
ιστιοπλοϊκών αγώνων
30. ΕΤΘΤΝΗ
Οι συμμετέχοντες στον αγώνα «ΕΙΡΗΝΗ - ΦΙΛΙΑ 2013» αποδέχονται ότι διέπονται από τους
Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS 2013 - 2016), τις Οδηγίες πλου και την
Προκήρυξη του Αγώνα όπως ορίζονται στην παρ. 2 της παρούσας προκήρυξης.
Οι συμμετέχοντες στον αγώνα «ΕΙΡΗΝΗ- ΦΙΛΙΑ 2013» αποδέχονται ρητά ότι συμμετέχουν και
αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και αναλαμβάνουν 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 στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως
συνέπεια της συμμετοχής τους στη διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον
Οργανωτή Όμιλο, την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή Ενστάσεων, τον χορηγό, εάν
υπάρχει, και οποιοδήποτε μέλος εμπλεκόμενο στην διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε
ιδιότητα.
Ούτε οι οργανωτές, ούτε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα φέρει
καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε υλικές και ηθικές ζημίες ή βλάβες στο υλικό, για βλάβες
προερχόμενες από τραυματισμό ή θάνατο προσώπου στους μετέχοντες ή τρίτους, που
τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα εν σχέση προς
αυτόν.
Είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη και όσων χειρίζονται το σκάφος να
κρίνουν τον επαρκή βαθμό εκπαιδεύσεως και εμπειρίας του πληρώματος καθώς και τον
ικανό αριθμό αυτού, ώστε να χειρίζονται το σκάφος που επιβαίνουν με απόλυτη ασφάλεια,
την υφιστάμενη κατάσταση και αξιοπλοΐα του σκάφους στο οποίο επιβαίνουν , εν σχέση
προς την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές
προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι στον προγραμματισμένο
αγώνα ή ιστιοδρομία του αγώνα «ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΑ 2013».
Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα RRS 4 του Μέρους Ι των Διεθνών
Κανονισμών Ιστιοδρομιών της ISAF «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία» καθώς και
στα οριζόμενα στις Προσθήκες 2013 της ΕΑΘ/ΕΙΟ.
31. ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΦΡΗΗ
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα «ΕΙΡΗΝΗ - ΦΙΛΙΑ 2013» (κυβερνήτης και μέλη
πληρώματος) αποδέχονται αυτόματα ότι ο διοργανωτής όμιλος και ο χορηγός διατηρούν επ’
αόριστον το δικαίωμα να δημιουργούν, χρησιμοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους,
κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ και βίντεο, καθώς και
φωτογραφίες κατά την διάρκεια των αγώνων και μετά την λήξη τους, χωρίς καμιά οικονομική
απαίτηση, καθώς επίσης να χρησιμοποιούν και να αναπαράγουν καθ’ οιονδήποτε γνωστό
τρόπο τα ονόματα, βιογραφικό υλικό και φωτογραφίες των συμμετεχόντων.
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32. ΕΠΑΘΛΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ
Θα απονεμηθούν έπαθλα Γενικής Κατάταξης στις κατηγορίες ORC International, ORC Club
και IRC, καθώς και στους νικητές των κλάσεων ανάλογα με τη συμμετοχή (εως 5 συμμετοχές
μόνο ο πρώτος, έως 9 συμμετοχές οι δυο πρώτοι, από 10 και άνω οι τρείς πρώτοι).
Η απονομή επάθλων στους νικητές του Αγώνα «ΕΙΡΗΝΗ- ΦΙΛΙΑ 2013», θα γίνει σε χρόνο
που θα ανακοινωθεί προσεχώς, στις εγκαταστάσεις του ΝΟΕΦ.

33. ΕΠΙΣΡΟΠΕ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΨΝΨΝ

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΨΝ

Πρόεδρος

Κατέκος Γιώργος

Πρόεδρος

κυλίτσης Παύλος

Μέλη

Christian Tesch
Καλατζής Γιάννης
Βιρβίλης Βασίλειος
Πολυμενάκος Λάζαρος
Σζάννες Κωνσταντίνος
Κρίγγερ Ντέμπορα
Λαγοπούλου Κατερίνα
Μαυροματάκης Πέτρος
άκκος Αντώνης

Μέλη

Μιττάκης Μιχάλης
Πάσχος πύρος
Δρούγκας Γεώργιος

ΚΑΥΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
«FANTASIA»
Οκτώβριος 2013
Εκ της Επιτροπής Αγώνων
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