ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΦΙΛΙΑ
28-29 Σεπτεμβρίου 2013
Διοργανωτές

Ναυτικός Όμιλος Βουρκαρίου Σαλαμίνας
Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης – Φιλίας
Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης – Φιλίας

υπό την αιγίδα του Δήμου Σαλαμίνας
Φάληρο – Σαλαμίνα –Φάληρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ
για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORCclub, IRC

1.

ΚΑΝΟΝΕΣ
1.1

Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες
Αγώνων Ιστιοπλοΐας (Racing Rules of Sailing 2013 – 2016, όπως ισχύουν τις
ημερομηνίες του αγώνα).
1.2
Ισχύουν οι Προσθήκες της Εθνικής Αρχής (Ε.Ι.Ο.) στους Διεθνείς Κανόνες
Ιστιοδρομιών για τους Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2013.
1.3
Ισχύουν επίσης:
1.3.1 οι ειδικοί κανονισμοί ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοιχτής
θάλασσας (ISAF Offshore Special Regulations) 2012-2013 - ο αγώνας
κατατάσσεται στην κατηγορία 4 των παραπάνω κανονισμών,
1.3.2 οι Διεθνείς Κανονισμοί International Measurement System 2013 και ORC
Rating Systems 2013 του Offshore Rating Congress (ORC) (για τα σκάφη
που θα συμμετάσχουν στις κλάσεις ORC International και ORC Club),
1.3.3 ο Διεθνής Κανόνας IRC rule 2013 του Royal Ocean Racing Club (RORC),
μέρη A, B και C (για τα σκάφη που θα συμμετάσχουν στην κλάση IRC),
1.3.4 οι Διεθνείς Κανονισμοί προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν τις ημέρες του αγώνα. Μετά τη
δύση του ήλιου οι ΔΚΑΣ θα αντικαθιστούν το μέρος 2 των RRS.
1.4
Οι οδηγίες πλού θα αλλάζουν τον Κανόνα Α2 των RRS (βλέπετε άρθρο 11.2 της
παρούσας προκήρυξης). Επίσης αλλαγές στους RRS αναφέρονται στα άρθρα 3.3
και 9.1 της παρούσας προκήρυξης.
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2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
2.1
2.2

2.3

3.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1
3.2

3.3

3.4
4.

Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα
χορηγηθεί από τους διοργανωτές Ομίλους, σύμφωνα με το άρθρο 20.4 του
Παραρτήματος 1 των Κανονισμών της ISAF (ISAF Advertising Code).
Σύμφωνα με το Άρθρο 20.3 του Παραρτήματος 1 των Κανονισμών της ISAF (ISAF
Advertising Code), τα συμμετέχοντα σκάφη μπορούν να φέρουν διαφήμιση κατά
τη διάρκεια του αγώνα, σύμφωνα πάντοτε με τις απαιτήσεις του προαναφερομένου
κανονισμού και επί πλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή και να
διαθέτουν και τη σχετική άδεια από την Εθνική Αρχή.
Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 20 (που παρουσιάζεται στο
Παράρτημα 1 των Κανονισμών της ISAF) θα αρχίσει από τις 20:00 την Παρασκευή
27 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι τις 12:00 τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ιστιοφόρα σκάφη ανοιχτής θάλασσας με
έγκυρο πιστοποιητικό ORCi, ORC Club ή IRC.
Τα σκάφη πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 20:30 την Πέμπτη 26
Σεπτεμβρίου 2013 στη γραμματεία του αγώνα, που θα είναι εγκατεστημένη στα
γραφεία του ΝΑΟΕΦ,
Ακτή Δηλαβέρη 2, Μικρολίμανο,
τηλ: 2104101113
fax: 2104101114
e-mail: naoef@naoef.gr
ή στη γραμματεία του ΝΟΒΣ,
Λεωφόρος Καραμανλή, Σαλαμίνα, ύψος κυματοθραύστη,
τηλ: 2155000412, 6945100607
fax: 2155000412
e-mail: mail@nobs.gr
ή στη γραμματεία του ΝΟΕΦ, Ακτή Δηλαβέρη 2, Μικρολίμανο,
τηλ: 2104222782
fax: 2104222783
e-mail: noef@otenet.gr
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που
διατίθεται από τη γραμματεία του αγώνα και να συνοδεύονται από έγκυρο
πιστοποιητικό καταμέτρησης, που θα έχει εκδοθεί μέχρι τις 20:30 την Πέμπτη 26
Σεπτεμβρίου, από αντίγραφο εν ισχύι ασφαλιστήριου συμβολαίου ή βεβαίωσης
ασφάλισης του σκάφους και από κατάσταση πληρώματος, επίσης στο έντυπο που
διατίθεται από τη γραμματεία του αγώνα. Τα έντυπα δηλώσεων συμμετοχής και
κατάστασης πληρωμάτων θα είναι επίσης αναρτημένα στις αντίστοιχες ιστοσελίδες
των Ομίλων, www.naoef.gr, www.nobs.gr, www.noef.gr. Εκπρόθεσμες δηλώσεις
συμμετοχής μπορεί να γίνουν δεκτές κατά την κρίση της Επιτροπής Αγώνα. Τυχόν
αποδοχή ή όχι εκπρόθεσμης δήλωσης συμμετοχής σκάφους από την Επιτροπή
Αγώνα δε μπορεί να αποτελέσει λόγο αίτησης αποκατάστασης. Αυτό αλλάζει τον
Κανόνα 60.1 (a) RRS.
Το δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα για όλα τα σκάφη ορίζεται σε € 30.

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
4.1
Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν
γραπτή κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των πληρωμάτων σε ειδικό έντυπο που
διατίθεται από τη γραμματεία του αγώνα το αργότερο με τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής δηλώσεων συμμετοχής.
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4.2

4.3

5.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

6.

Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.
Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για
συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κλάσης και τις Οδηγίες Πλού. Όλα τα
σκάφη θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής Αγώνα για τη διενέργεια ελέγχων από
τις 14:00 την Παρασκευή 27/9/2013 έως τις 20:00 τη Δευτέρα 30/9/2013.
Έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε σημείο σε λιμάνια ή εν πλώ
κατά την κρίση της Επιτροπής. Στη διάθεση της Επιτροπής οφείλει να υπάρχει
στο κάθε σκάφος πλήρες αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης.
Όλα τα πανιά των σκαφών που θα συμμετάσχουν στις κλάσεις ORCi ή ORC Club,
εκτός των πανιών θυέλλης, πρέπει να φέρουν έγκυρη σφραγίδα καταμέτρησής
τους.
Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον
κανόνα R.R.S 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνο με τους
κανονισμούς της κλάσης και να διασφαλίζει ότι το πιστοποιητικό καταμέτρησης
είναι εν ισχύι και έγκυρο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΚΑΦΩΝ
6.1

6.2

7.

Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνο μετά από γραπτή
ενημέρωση της Επιτροπής Αγώνα σε ειδικό έντυπο που διατίθεται μαζί με τις
Οδηγίες Πλου το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη κάθε ιστιοδρομίας.
Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπροσώπου του
σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνα, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς
κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη
συγκεκριμένη ιστιοδρομία.

Όλα τα σκάφη που θα συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να διαθέτουν την ελάχιστη
προβλεπόμενη από το Ν.2743/99 ασφαλιστική κάλυψη προς τρίτους. Αντίγραφο
του ασφαλιστήριου συμβολαίου ή βεβαίωσης ασφάλισης του σκάφους πρέπει να
κατατεθεί μαζί με τη δήλωση συμμετοχής του σκάφους.
Προσοχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Προσθήκες της Εθνικής Αρχής
(Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο.) (3.1, 3.2) στους Διεθνείς Κανόνες Ιστιοδρομιών για τους Αγώνες
Ανοικτής Θαλάσσης 2013, πρέπει να κατατεθεί είτε βεβαίωση ασφάλισης
που να αναφέρει ρητά ότι το σκάφος είναι ασφαλισμένο προς τρίτους και
κατά τη διάρκεια αγώνων είτε αντίγραφο της σελίδας του ασφαλιστήριου
συμβολαίου όπου φαίνονται οι εξαιρέσεις από την κάλυψη, ώστε να
διασφαλίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη του σκάφους ισχύει και κατά τη
διάρκεια αγώνων.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Σαρωνικό κόλπο από το Φαληρικό Όρμο έως το λιμάνι
της νήσου Σαλαμίνας και πίσω. Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις Οδηγίες Πλού.
Δηλώσεις συμμετοχής
Από Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου έως Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 από 18:00 – 20:30 στη
γραμματεία του αγώνα στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΕΦ ή μέσω fax ή e-mail μέχρι τις
20:30 την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου στις γραμματείες του ΝΟΒΣ, του ΝΑΟΕΦ και του
ΝΟΕΦ.
Συγκέντρωση Κυβερνητών
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 20:30
εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Ακτή Δηλαβέρη 2, Μικρολίμανο
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Καταμέτρηση και έλεγχος σκαφών
Τα σκάφη πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση συμφωνίας με τους κανονισμούς που θα
ισχύουν στον αγώνα από 14:00 την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου έως 20:00 τη Δευτέρα 30
Σεπτεμβρίου 2013.
1η Ιστιοδρομία (Κύπελλο Ναυμαχίας Σαλαμίνας 2012)
Διαδρομή 1:
Φάληρο – Σαλαμίνα
21 ΝΜ
ή Διαδρομή 2:
Φάληρο – Σαλαμίνα (Πλατειά δεξιά)
27,5 ΝΜ
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου
Απονομή κυπέλλων πρώτης ιστιοδρομίας στη Σαλαμίνα
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου
στο Δημαρχείο Σαλαμίνας
2η Ιστιοδρομία (Ιστιοπλοϊκή Φιλία)
Διαδρομή 1:
Σαλαμίνα – Φάληρο
21 ΝΜ
ή Διαδρομή 2:
Σαλαμίνα – Φάληρο (Πλατειά αριστερά)
27,5 ΝΜ
Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου
Απονομή κυπέλλων δεύτερης ιστιοδρομίας και αγώνα συνολικά
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου
εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Ακτή Δηλαβέρη 2, Μικρολίμανο
8.

11:00
20:30

11:00
20:30

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι Οδηγίες Πλού θα διατίθενται στη Συγκέντρωση Κυβερνητών, στις εγκαταστάσεις του
Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Ακτή Δηλαβέρη 2 Μικρολίμανο, στις 20:30 – 22:00 την Παρασκευή 27
Σεπτεμβρίου 2013.

9.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
9.1

9.2
10.

ΚΛΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
10.1
10.2

11.

Για τα καταμετρημένα κατά ORCi και ORC Club σκάφη θα εφαρμοσθεί το
Performance Curve Scoring – Constructed Course. Τα στοιχεία για τις καιρικές
συνθήκες των ιστιοδρομιών είναι στην κρίση της Επιτροπής Αγώνα και δεν
επιδέχονται αίτησης αποκατάστασης από τους αγωνιζόμενους. Αυτό αλλάζει τον
Κανόνα 60.1 (a) RRS. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να έχει η Επιτροπή
Αγώνα τα αναγκαία δεδομένα για μία ή περισσότερες ιστιοδρομίες θα εφαρμοστεί
το σύστημα υπολογισμού χρόνου Performance Line και για τις δύο κλάσεις.
Για τα καταμετρημένα κατά IRC σκάφη, θα εφαρμοστεί το Time on Time Scoring
(διόρθωση με πολλαπλασιαστή το TCC).

Οι αγωνιζόμενες κλάσεις είναι ORC Club, ORC International, IRC.
Η Επιτροπή του Αγώνα μπορεί να διαχωρίσει ή να συνενώσει τα σκάφη κάθε
κλάσης σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων σκαφών και το
βαθμό ικανότητας κάθε σκάφους. Οι καταστάσεις των συμμετεχόντων σκαφών και
οι τυχόν υποδιαιρέσεις σε κατηγορίες θα δοθούν στους αγωνιζόμενους με τις
Οδηγίες Πλού.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
11.1
11.2
11.3

Αρκεί να ολοκληρωθεί μία ιστιοδρομία ώστε ο αγώνας να είναι έγκυρος.
Η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών σε όλες τις
ιστιοδρομίες μη αποκλειομένης καμμίας. Αυτό θα αλλάζει τον Κανόνα Α2 του
Παραρτήματος Α των RRS.
Η βαθμολογία των κατηγοριών θα υπολογίζεται ανεξάρτητα από τη γενική
βαθμολογία της κλάσης.
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12.

ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
12.1
12.2

13.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
13.1
13.2
13.3

14.

Δεν αναγνωρίζονται επίσημα σκάφη υποστήριξης των σκαφών και πληρωμάτων
που θα αγωνιστούν.
Τα σκάφη της Επιτροπής Αγώνα θα ανακοινωθούν με τις Οδηγίες Πλού.

Όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με VHF, με
δυνατότητα επικοινωνίας, εκτός από τα υποχρεωτικά, τουλάχιστον στα κανάλια
69, 72, 74.
Η επικοινωνία της επιτροπής αγώνα με τα αγωνιζόμενα σκάφη θα γίνεται σε ένα
από τα κανάλια 69, 72 ή 74, σε ποιό συγκεκριμένα θα αναφέρεται στις Οδηγίες
Πλού.
Η χρήση των τηλεπικοινωνιών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Κανόνες.

ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν έπαθλα ως εξής:
Για το σύνολο του αγώνα, θα απονεμηθούν κύπελλα για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο
σκάφος κάθε κλάσης. Επίσης θα απονεμηθούν κύπελλα για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο
σκάφος κάθε κατηγορίας, εφόσον οι συμμετέχοντες σε κάποιες κλάσεις έχουν διαχωριστεί
σε κατηγορίες.
Η τελετή απονομής θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΕΦ στην Ακτή Δηλαβέρη 2,
Μικρολίμανο στις 20:30 την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013.
Στη Σαλαμίνα θα απονεμηθούν κύπελλα για την πρώτη ιστιοδρομία Κύπελλο Ναυμαχίας
Σαλαμίνας 2013 (Φάληρο-Σαλαμίνα) στις 20:30 το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στο
Δημαρχείο. Θα απονεμηθούν κύπελλα στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο νικητή κάθε κλάσης
και κάθε κατηγορίας. Αντίστοιχα κύπελλα για τη δεύτερη ιστιοδρομία θα απονεμηθούν
την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου μαζί με τα κύπελλα του αγώνα συνολικά.

15.

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον αγώνα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.
Βλέπετε και Κανόνα 4 των RRS «Απόφαση για Συμμετοχή σε Αγώνα».
Οι διοργανωτές όμιλοι, η Επιτροπή Αγώνα και η Επιτροπή Ενστάσεων δε φέρουν καμμία
απολύτως ευθύνη για υλικές ζημιές ή τραυματισμό ή θάνατο που ενδεχομένως
προκύψουν σε σχέση, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον αγώνα.

16.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ
Τα εκτός Σαρωνικού συμμετέχοντα σκάφη ή αυτά που διανύουν σημαντική απόσταση για
να συμμετάσχουν στον αγώνα (όπως και τα συμμετέχοντα σκάφη του ΝΟΒΣ) και
επιθυμούν να ελλιμενιστούν στο διάστημα από 21/9 – 5/10/2013 στη Ναυταθλητική
Μαρίνα Δέλτα για να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στον αγώνα, παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν όσο γίνεται νωρίτερα με τους διοργανωτές Ομίλους, ώστε να μπορέσουν
να εξασφαλίσουν την άδεια του γραφείου διαχείρισης της Μαρίνας ή της Ελληνικής
Ιστιοπλοïκής Ομοσπονδίας.
Στην Σαλαμίνα για τον ελλιμενισμό των σκαφών θα διατεθεί ειδική περιοχή προβλητών
για χρήση του αγώνα. Πορτολάνο θα μοιραστεί με τις οδηγίες πλού.
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17.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη
γραμματεία του ΝΑΟΕΦ, Ακτή Δηλαβέρη 2, Μικρολίμανο,
τηλ: 2104101113
fax: 2104101114
e-mail: naoef@naoef.gr
ή στη γραμματεία του ΝΟΒΣ,
τηλ: 2155000412, 6945100607
e-mail: mail@nobs.gr
ή στη γραμματεία του ΝΟΕΦ, Ακτή Δηλαβέρη 2, Μικρολίμανο,
τηλ: 2104222782
fax: 2104222783
e-mail: noef@otenet.gr
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