ΗΣΤΗΟΠΙΟΪΘΟΣ ΑΓΩΛΑΣ ΑΛΟΗΘΤΖΣ ΘΑΙΑΣΣΖΣ
“Ληθόια Υαηδεληθνιάνπ 2016”
04/06/2016 – 05/06/2016
----------------------------------------------------------------------

ΟΓΖΓΗΔ ΠΙΟΤ
1.

ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ

1.1 Θα ηζρύζνπλ νη Θαλνληζκνί όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ
αγώλα.
1.2 Ζ παξνύζεο Οδεγίεο Πινπ, ε Πξνθήξπμε ηνπ αγώλα θαη πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Σε
πεξίπησζε αληίθαζεο, ππεξηζρύνπλ νη Οδεγίεο Πινπ.

2.

ΑΛΑΘΟΗΛΧΔΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΧΛΗΕΟΚΔΛΟΤ

Οη αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζα αλαξηώληαη ζηνλ Δπίζεκν Πίλαθα
Αλαθνηλώζεσλ πνπ βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηνπ Λαπηαζιεηηθνύ Οκίινπ Δηξήλεο - Φηιίαο.
Σηελ Αίγηλα νη αλαθνηλώζεηο ζα αλαξηώληαη ζε πίλαθα αλαθνηλώζεσλ πνπ ζα βξίζθεηαη
πιεζίνλ ηνπ ζθάθνπο επηηξνπήο ζην ιηκάλη ηεο Αίγηλαο. Τα παξαπάλσ ζα ζπλνδεύνληαη κε
έλα ερεηηθό θαη ηελ αλάξηεζε ηεο ζεκαίαο «L» ηνπ ΓΘΣ.

3.

ΑΙΙΑΓΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΠΙΟΤ

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο Οδεγίεο Πινπ ζα αλαθνηλώλεηαη πξηλ από ηηο 09:00 ηεο εκέξαο
πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρύ, εθηόο από νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην Πξόγξακκα ησλ ηζηηνδξνκηώλ πνπ
ζα αλαθνηλώλεηαη πξηλ ηηο 21:00 ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρύ.

4. ΖΚΑΣΑ ΣΖ ΣΔΡΗΑ
Τα ζήκαηα ζηε ζηεξηά ζα επηδεηθλύνληαη σο αθνινύζσο
 Σηνλ ηζηό ζηηο εγθαηαζηάζεηο ιηκέλνο ηνπ ΛΟΔΦ.
 Σηελ Αίγηλα ζηνλ ηζηό ηνπ ζθάθνπο Δπηηξνπήο Αγώλα.
Έπαξζε ηνπ Απαληεηηθνύ Δπηζείνληα «AP» ζεκαίλεη «Ζ ηζηηνδξνκία αλαβάιιεηαη». Τν
πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα δελ ζα δνζεί λσξίηεξα από κηζή ώξα κεηά ηελ ππνζηνιή ηνπ
«AP».

5. ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΑΓΧΛΟ – ΓΗΑΓΡΟΚΔ – ΠΔΡΗΟΡΗΚΟΗ
5.1 Ηζηηνδξνκία 1ε: Φάιεξν – Αίγηλα

Δθθίλεζε: Σάββαην 4 Ηνπλ 2016 θαη ώξα 11:00
Γηαδξνκή: Φάιεξν – Πιαηηά Αξηζηεξά – Αίγηλα
Απόζηαζε: 20 λαπηηθά κίιηα
5.2 Ηζηηνδξνκία 2ε: Αίγηλα – Φάιεξν

Δθθίλεζε: Θπξηαθή 5 Ηνπλ 2016 θαη ώξα 11:00
Γηαδξνκή:Αίγηλα – Πιαηηά Γεμηά – Φάιεξν
Απόζηαζε: 21 λαπηηθά κίιηα
5.3 Ζ βξαρνλεζίδα Πιαηηά ζα αθεζεί Αξηζηεξά θαηά ηελ πξώηε ηζηηνδξνκία θαη Γεμηά θαηά
ηε δεύηεξε.
5.4 Ζ επηηξνπή αγώλα έρεη ην δηθαίσκα λα επηβξαρύλεη ηηο δηαδξνκέο θαηαξγώληαο ηνλ
πεξίπινπ ηεο Πιαηηάο, ζε πεξίπησζε κε ηδαληθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. Απηό ζα γίλεη κε
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---------------------------------------------------------------------ηελ έπαξζε ηνπ γξάκκαηνο “S” πξίλ ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα. Σηελ πεξίπησζε
επηβξάρπλζεο ηα ρξνληθά όξηα ηεξκαηηζκνύ παξακέλνπλ ηα ίδηα.

6.

ΔΘΘΗΛΖΖ
6.1 Ζ εθθίλεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ Θαλόλα 26 ησλ Γηεζλώλ Θαλνληζκώλ
Ηζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF 2013-2016 σο αθνινύζσο:
Σθάθε ORCi κε πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηνλ αξηζκεηηθό επηζείνληα «2» ηνπ Γ.Θ.Σ.
Σθάθε ORC Club & ORC CLUB NS κε πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηνλ αξηζκεηηθό
επηζείνληα «1» ηνπ Γ.Θ.Σ.
Σθάθε IRC κε πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηε ζεκαία ηεο θιάζεο (Ιεπθή κε κπιε ζήκα
IRC).
Τν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζα δνζεί 5 ιεπηά πξηλ από ηελ εθθίλεζε.
6.2 Ζ Δπηηξνπή Αγώλα κπνξεί λα εθθηλήζεη δύν ή πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο ζθαθώλ
ζε θνηλή εθθίλεζε, επαίξνληαο ηα ζήκαηα ηεο θαηεγνξίαο ησλ ζθαθώλ ηαπηόρξνλα.
Τν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο επόκελεο θαηεγνξίαο ζα δσζεί όηαλ ε Δπηηξνπή
Αγώλσλ θξίλεη όηη νη ζπλζήθεο εμαζθαιίδνπλ αζθαιή εθθίλεζε
6.3 Έλα ζθάθνο δελ κπνξεί λα εθθηλήζεη αξγόηεξα από 10 ιεπηά κεηά ην ζήκα ηεο
εθθίλεζεο (Τξνπνπνίεζε ηνπ θαλόλα RRS Α3). Ζ Δπηηξνπή Αγώλσλ δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα παξαηείλεη ην παξαπάλσ όξην θαηά ηελ θξίζε ηεο
6.4 Θάζε ζθάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα εθθηλήζεη νθείιεη λα αλαθέξεη ζηελ επηηξνπή
αγώλσλ ηνλ αξηζκό ηζηίνπ ηνπ πξηλ ην πξώην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα. Σθάθε πνπ δελ
αλέθεξαλ σο αλσηέξσ, νθείινπλ λα εηδνπνηήζνπλ κεηά ην ζήκα εθθίλεζεο ηεο
ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο ζην θαλάιη ηνπ VHF. Ζ επηηξνπή αγώλσλ ζα κπνξεί λα
βαζκνινγήζεη DNC ηα ζθάθε πνπ δελ ζπκκνξθώζεθαλ κε ην παξόλ άξζξν.
6.5 Οη ρξόλνη ηεο εθθίλεζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη από ηα νπηηθά ζήκαηα. Ζ
απνηπρία ελόο ερεηηθνύ ζήκαηνο πξέπεη λα αγλνείηαη.
6.6 Οη κεραλέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ πξέπεη λα κελ ιεηηνπξγνύλ κε ην
πξνπαξαζθεπαζηηθό ζήκα ηεο εθθίλεζεο. Θάζε ρξήζε ηεο κεραλήο γηα ηελ πξόσζε
ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα δεισζεί γξαπηώο πξνο ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, ην αξγόηεξν
εληόο δύν (2) σξώλ από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αλαθέξνληαο ηνλ ιόγν. Δίλαη ζηε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα λα ραξαθηεξίζεη DNS ζθάθνο ην νπνίν θαηά
ην ηεηξάιεπην (4ιεπην) δελ έρεη ζβήζεη ηε κεραλή ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο
Δπηηξνπήο Αγώλα. Απηό αιιάδεη ηνλ θαλόλα RRS A5

7

ΓΡΑΚΚΔ ΔΘΘΗΛΖΖ
Ζ γξακκή εθθίλεζεο θαη γηα ηηο δπν ηζηηνδξνκίεο, νξίδεηαη ζην δεμί ηεο άθξν, από ηζηό
κε ζεκαία RC επί ηνπ ζθάθνπο επηηξνπήο, θαη ζην αξηζηεξό ηεο άθξν από πνληηζκέλν
ζεκαληήξα κε θνληό θαη θόθθηλε ζεκαία.

8

ΓΡΑΚΚΔ ΣΔΡΚΑΣΗΚΟΤ
8.1 Ηζηηνδξνκία Φάιεξν - Αίγηλα
Ζ γξακκή ηεξκαηηζκνύ ζηε Αίγηλα, νξίδεηαη ζην αξηζηεξό άθξν από κπιε ζεκαία ζην
θάξν ζηα Πιαθάθηα θαη ζην δεμηό άθξν από πνληηζκέλν ζεκαληήξα κε θόθθηλε ζεκαία.
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Ζ γξακκή ηεξκαηηζκνύ ζην Φάιεξν, νξίδεηαη ζην αξηζηεξό ηάθξν από κπιε ζεκαία επί
ηνπ Δληεπθηεξίνπ ηνπ ΛΟΔΦ θαη ζην δεμί ηεο άθξν, από ην πξάζηλν θαλάξη ηνπ
θπκαηνζξαύζηε (Θνπξαδνλήζη) πξν ηνπ Σηαδίνπ Δηξήλεο & Φηιίαο.
8.3 Σεξκαηίδνληα θάθε
Θάζε ζθάθνο πνπ ηεξκαηίδεη ζα επηζεκαίλεηαη από ην θιηκάθην ηεξκαηηζκνύ ηεο
Δπηηξνπήο Αγώλσλ κε έλα ερεηηθό. Τπρόλ απνηπρία ερεηηθνύ δελ κπνξεί λα
απνηειέζεη ιόγν αηηήκαηνο απνθαηάζηαζεο.
Τα ζθάθε πνπ ηεξκαηίδνπλ πξέπεη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπο λα αλαθέξνπλ ζην VHF
ηνλ αξηζκό ηζηίνπ θαη ην όλνκα ηνπ ζθάθνπο ζηελ Δπηηξνπή. Δίλαη επζύλε θάζε
ζθάθνπο λα βεβαηωζεί από ηελ Δπηηξνπή Αγώλωλ όηη ηεξκάηηζε.
9

ΚΔΡΗΘΖ & ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΘΙΖΖ

9.1 Κεξηθή αλάθιεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 29.1 ησλ Γηεζλώλ Θαλνληζκώλ
Ηζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF 2013-2016. Δάλ ππάξρεη δπλαηόηεηα, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα
πξνζπαζήζεη λα εθπέκςεη ηνλ αξηζκό ηζηίνπ ε ην όλνκα ηνπ ζθάθνπο πνπ αλαγλσξίζηεθε
OCS ζην θαλάιη 72 ηνπ VHF. Απνηπρία ε θαζπζηέξεζε απηήο ηεο εθπνκπήο δελ δίλεη ην
δηθαίσκα ζηνπο αγσληδόκελνπο γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα RRS
62.1 (a)
9.2 Γεληθή αλάθιεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 29.2 ησλ Γηεζλώλ Θαλνληζκώλ
Ηζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF 2013-2016. Όηαλ έρεη δνζεί Γεληθή αλάθιεζε, ε εθθίλεζε ηεο
επόκελεο θαηεγνξίαο ζα αλαβάιιεηαη αλαιόγσο.
9.3 Κεηά από κεξηθή αλάθιεζε, ε Δπηηξνπή Αγώλα ζα πξνζπαζήζεη λα εθπέκςεη ηνλ αξηζκό
ηζηίνπ ή ην όλνκα θάζε ζθάθνπο πνπ αλαγλσξίζηεθε OCS ζην VHF. Θαζπζηέξεζε ή
απνηπρία απηήο ηεο εθπνκπήο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιόγν γηα αίηεζε
απνθαηάζηαζεο, ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλόλα RRS 62.1(a).
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ΓΗΑΥΧΡΗΚΟ / ΤΓΥΧΛΔΤΖ ΘΑΣΖΓΟΡΗΧΛ / ΤΠΟΘΑΣΖΓΟΡΗΧΛ

10.1 Τα ζθάθε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγώλα «ΛΗΘΟΙΑ ΦΑΤΕΖΛΗΘΟΙΑΟΥ 2016» ζα
δηαρσξηζηνύλ ζηηο θαηεγνξίεο ORC International, ORC Club, ORC Club NS θαη IRC.
10.2 Σηελ θαηεγνξία ORC Club NS ζα εληαρζνύλ ππνρξεωηηθά ηα ζθάθε Non-Spinnaker
(δειαδή όζα ν γεληθόο βαζκόο ηθαλόηεηαο GPH ηζνύηαη κε ην ζπληειεζηή Non Spin GPH). Τα
ζθάθε απηά δελ ζα εληαρζνύλ ζηελ γεληθή θαηάηαμε ησλ ζθαθώλ ORC Club. Σε πεξίπησζε
ζπκκεηνρήο ιηγόηεξσλ ησλ ηξηώλ ζθαθώλ Non-Spinnaker, ηα ζθάθε απηά δελ ζα γίλνπλ
δεθηά ζηνλ αγώλα θαη ζα ηνπο επηζηξαθεί ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο.
10.3 H Δπηηξνπή Αγώλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπγρσλεύζεη ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ή
θαη λα ηηο δηαρσξίζεη ζε ππνθαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπο ηζρύνληεο
θαλνληζκνύο.
10.4 Ζ θαηάζηαζε κε ηηο ηζρύνπζεο γηα ηνλ αγώλα θιάζεηο ζα δνζεί ζηε ζπγθέληξσζε
θπβεξλεηώλ.
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Σθάθε ORCi κε πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηνλ αξηζκεηηθό επηζείνληα «2» ηνπ Γ.Θ.Σ.
Σθάθε ORC Club & ORC CLUB NS κε πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηνλ αξηζκεηηθό επηζείνληα
«1» ηνπ Γ.Θ.Σ.
Σθάθε IRC κε πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηε ζεκαία ηεο θιάζεο (Ιεπθή κε κπιε ζήκα
IRC).

12. ΥΡΟΛΗΘΟ ΟΡΗΟ
12.1 Τν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ηηο θαηεγνξίεο ηζνδπγηζκνύ ORCi, ORC Club θαη ORC
Club NS ππνινγίδεηαη σο ην δηπιάζην ηνπ GPH επί ηελ απόζηαζε ηεο θάζε ηζηηνδξνκίαο,
όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.
12.2 Τν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ηελ θαηεγνξία ηζνδπγηζκνύ IRC ππνινγίδεηαη σο ην
δηπιάζην ηνπ BSF επί ηελ απόζηαζε ζε λαπηηθά κίιηα ηεο θάζε ηζηηνδξνκίαο, όπσο
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.
12.3 Τα παξαπάλσ ηξνπνπνηνύλ ηνλ θαλόλα RRS 35.

13. ΤΣΖΚΑ ΓΗΟΡΘΧΖ ΥΡΟΛΟΤ
13.1 Σηα ζθάθε θαηεγνξίαο ORC International ζα εθαξκνζηεί ην ζύζηεκα δηόξζσζεο
ρξόλνπ Performance Curve Scoring, Constructed Course. Σε πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία αλέκνπ, ε επηηξνπή κπνξεί ελαιιαθηηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη
ην ζύζηεκα Offshore Time on Time.
13.2 Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά IRC ζθάθε, ζα εθαξκνζηεί ην ζύζηεκα δηόξζσζεο ρξόλνπ
Time on Time.
13.3 Σηα ζθάθε θαηεγνξίαο ORC Club θαη ORC Club NS ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα
Performance Line Scoring. Σε πεξίπησζε πνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ επλννύλ ηε
ρξήζε ηνπ αξρηθνύ ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην Offshore Time on Time.
13.4 Τα δεδνκέλα ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαλπζείζεο απνζηάζεηο, ηελ
δηεύζπλζε θαη ηελ έληαζε ησλ αλέκσλ δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ιόγν γηα αίηεζε
απνθαηάζηαζεο από ηνπο αγσληδόκελνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνηειεζκάησλ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ην πξαγκαηηθά δηαλπόκελν κήθνο ηεο δηαδξνκήο.

14. ΒΑΘΚΟΙΟΓΗΑ
14.1 Γηα ηνλ αγώλα «ΛΗΘΟΙΑ ΥΑΣΕΖΛΗΘΟΙΑΟΤ 2016» ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα
Φακειήο Βαζκνινγίαο, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α4 ησλ Γηεζλώλ Θαλνληζκώλ
Ηζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF 2013-2016, κε ηηο παξαθάησ πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο:
14.2 Όιεο νη ηζηηνδξνκίεο έρνπλ ζπληειεζηή βαξύηεηαο ίζν κε 1.0
14.3 Τν ηειηθό απνηέιεζκα ζα ππνινγηζζεί από ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο θαη ησλ δύν
ηζηηνδξνκηώλ.
14.4 Ο αγώλαο ζεσξείηαη έγθπξνο αλ δηεμαρζεί ηνπιάρηζηνλ 1 ηζηηνδξνκία.
14.5 Ζ βαζκνινγία ησλ ηπρόλ επηκέξνπο ππνθαηεγνξηώλ ζα εμάγεηαη αλεμάξηεηα από ηελ
Γεληθή Θαηάηαμε ησλ θαηεγνξηώλ.
14.6 Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο απηή ζα επηιύεηαη κε βάζε ην άξζξν Α8 ησλ RRS
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15.1 Γηα παξαβάζεηο άιιεο ηνπ Κέξνπο 2 ησλ Γηεζλώλ Θαλνληζκώλ Ηζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF
ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 16 ηνπ ησλ Δηδηθώλ Γηαηάμεσλ ηεο ΔΑΘ γηα αγώλεο
Αλνηθηήο Θαιάζζεο 2016
15.2 Σθάθνο πνπ δελ εθάξκνζε ην άξζξν 5 ησλ Οδεγηώλ Πινπ ζα ραξαθηεξίδεηαη ώο DNF
ζηελ ηξέρνπζα ηζηηνδξνκία.
15.3 Θα εθαξκνζζεί πνηλή 2 ζηξνθώλ (720ν) γηα παξάβαζε θαλόλα ηνπ Κέξνπο 2 ησλ RRS
θαη πνηλή κηαο ζηξνθήο γηα παξάβαζε ηνπ θαλόλα 31 ησλ RRS ηεο ISAF 2013-2016
(θαλόλεο RRS 44.1 & 44.2).
15.4 Έλα ζθάθνο πνπ έρεη απηνηηκσξεζεί πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη κία δήισζε
ζπκκόξθσζεο ζηε Γξακκαηεία, κέζα ζην ρξνληθό όξην πνπ πξνβιέπεηαη γηα ππνβνιή
ελζηάζεσλ.
15.5 Σθάθνο πνπ εθθίλεζε πξόσξα (OCS) θαη δελ επαλόξζσζε ζα ιακβάλεη πνηλή όπσο
πξνβιέπνπλ νη RRS.

16. ΔΘΓΟΖ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΧΛ
Κεηά ην πέξαο θάζε ηζηηνδξνκίαο ζα εθδσζνύλ πξνζσξηλά απνηειέζκαηα πνπ ζα
αλαξηεζνύλ ζην site ηνπ ΛΟΔΦ www.noef.gr θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ.
17

ΔΛΣΑΔΗ – ΓΖΙΧΖ ΚΖ ΣΖΡΖΖ ΘΑΛΟΛΗΚΧΛ

17.1 Κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό, ζθάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε πξέπεη ακέζσο λα
ελεκεξώζεη ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ πνπ ζα επξίζθεηαη ζηε γξακκή ηεξκαηηζκνύ γηα ηα
ζθάθε ζηα νπνία πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε. Απηό δελ πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ
ζθάθνπο απηνύ λα κελ ππνβάιεη ηειηθά έλζηαζε.
17.2 Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζην εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη ζηε
Γξακκαηεία Αγώλσλ θαη λα θαηαηίζεληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ
ππνβνιήο ελζηάζεσλ.
17.3 Τν ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ ζα ιήγεη κία ώξα (1 ώξα) κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό
ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο ζηελ ηζηηνδξνκία ηεο εκέξαο.
17.4 Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, δελ ηεξήζεθαλ νη θαλνληζκνί πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ηνπ Αγώλα θαη ηηο Οδεγίεο Πινπ, ν εληεηαικέλνο
εθπξόζσπνο ηνπ ζθάθνπο νθείιεη λα ην δειώζεη γξαπηά ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, ην
αξγόηεξν κηα (1) ώξα κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ, ζην Δηδηθό Έληππν, πνπ δηαζέηεη ε
Δπηηξνπή Αγώλσλ
18. ΔΓΘΑΣΑΙΔΗΦΖ ΑΓΧΛΑ
Σθάθε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν, ηεο εθάζηνηε ηζηηνδξνκίαο
εγθαηαιείςνπλ ηνλ αγώλα, είλαη ππνρξεσκέλα λα εηδνπνηήζνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ηελ
Δπηηξνπή Αγώλσλ δίλνληαο ηα αθόινπζα ζηνηρεία κε ηνλ ηξόπν πνπ ππνδεηθλύεηαη
παξαθάησ:
Όλνκα Σθάθνπο
Αξηζκόο ηζηίσλ
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---------------------------------------------------------------------Τόπν εγθαηαιείςεσο (ζεκείν δηαδξνκήο)
Φξόλνο εγθαηαιείςεσο
Αηηία εγθαηαιείςεσο
Πνύ επξίζθεηαη ην εγθαηαιείςαλ ζθάθνο
Ιηκάλη ή όξκνο πξννξηζκνύ
Θάζε παξάβαζε ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ κπνξεί λα έρεη σο πνηλή «Αθύξωζε κε εμαηξεηέα
από ην θαλόλα RRS 90.3 (b) (DNE)» ρσξίο δηθαίσκα αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλόλα RRS 63.1.
Ζ κε ζπκκόξθωζε κε ηελ Οδεγία Πινπ 18 κπνξεί λα απνηειέζεη ιόγν παξαπνκπήο
ζηελ επηηξνπή ελζηάζεωλ κε αίηεκα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλόλα RRS 69, ελώ ν
δηνξγαλωηήο όκηινο δηαηεξεί ην δηθαίωκα, κε απόθαζε ηνπ Γ, λα απνθιείζεη
όζνπο δελ ζπκκνξθώλνληαη από ηνπο αγώλεο πνπ δηνξγαλώλεη γηα νξηζκέλν
ρξνληθό δηάζηεκα.

19. ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ
Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθθηλήζεσλ θαη ησλ ηεξκαηηζκώλ, ε επηθνηλσλία κε VHF ζα γίλεηαη
ζην θαλάιη 71. Σπληζηάηαη ζε όια ηα αγσληδόκελα ζθάθε λα αθνύλ θαη λα επηθνηλσλνύλ ζην
θαλάιη απηό θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθθηλήζεσλ θαη ηνπ ηεξκαηηζκνύ ηνπο.
Κε εμαίξεζε ηελ επηθνηλσλία κε ηελ επηηξνπή αγώλα, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηζηηνδξνκηώλ
έλα ζθάθνο δελ ζα ιακβάλεη ε κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο ζηα
ππόινηπα ζπκκεηέρνληα ζθάθε, ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλόλα RRS 41 .
Σηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη από ειεθηξνληθά κέζα δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο
απνδεηθηηθά ζε ελζηάζεηο ή αηηήζεηο γηα επαλόξζσζε.

20. ΔΙΔΓΥΟ ΘΑΣΑΚΔΣΡΖΖ & ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΤΚΚΔΣΔΥΟΛΣΧΛ ΘΑΦΧΛ
20.1 Θα γίλεη έιεγρνο ησλ ζθαθώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο
ΔΑΘ γηα ηνπο αγώλεο Αλνηθηήο Θαιάζζεο 2016 θαη ζηνπο Γηεζλείο Θαλνληζκνύο
Ηζηηνδξνκηώλ (RRS).
20.2 Ζ Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα ειέγμεη απξνεηδνπνίεηα νπνηνδήπνηε ζθάθνο
νπνηαδήπνηε ζηηγκή από ηηο 14:00 ηελ Παξαζθεπή 03/06/2016 έσο ηηο 20:00 ηε Γεπηέξα
06/06/2016.
20.3 Σηε δηάζεζε ησλ επηζεσξεηώλ εμνπιηζκνύ ηνπ αγώλα πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε
ζθάθνο αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ Ηζνδπγηζκνύ.
20.4 Όια ηα παληά πνπ ζα θέξνπλ ηα ζθάθε πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ORC
International, ORC Club & ORC Club NS, εθηόο ησλ παληώλ ζπέιιεο, πξέπεη λα είλαη
θαηακεηξεκέλα θαη λα θέξνπλ έγθπξε ζθξαγίδα θαηακέηξεζεο IMS.

21. ΘΑΣΑΣΑΖ ΠΙΖΡΧΚΑΣΟ
21.1 Οη εληεηαικέλνη εθπξόζσπνη ησλ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ
γξαπηή θαηάζηαζε κε ηα νλνκαηεπώλπκα όισλ ησλ επηβαηλόλησλ, ζε εηδηθό έληππν, πνπ
δηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ή ην αξγόηεξν πξηλ ηε
ζπλάληεζε ησλ θπβεξλεηώλ.
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---------------------------------------------------------------------21.2 Αιιαγή ζηε ζύλζεζε ησλ πιεξσκάησλ επηηξέπεηαη κόλν εθόζνλ ελεκεξσζεί γξαπηώο
ζε εηδηθό έληππν, ε Δπηηξνπή Αγώλα, ην αξγόηεξν 2 ώξεο πξηλ ηελ εθθίλεζε θάζε
ηζηηνδξνκίαο.
21.3 Γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη επζύλεο ηόζν ηνπ εληεηαικέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ζθάθνπο
όζν θαη ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, ε δηαπίζησζε ιαλζαζκέλεο ή ειιηπνύο θαηάζηαζεο
πιεξώκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη αθύξσζε ηνπ ζθάθνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία.

24. ΔΤΘΤΛΖ
24.1 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγώλα «ΛΗΘΟΙΑ ΦΑΤΕΖΛΗΘΟΙΑΟΥ 2016» απνδέρνληαη όηη
δηέπνληαη από ηνπο Γηεζλείο Θαλνληζκνύο Ηζηηνδξνκηώλ ηεο I.S.A.F. (RRS 2013 - 2016), ηηο
Οδεγίεο Πινπ θαη ηελ Πξνθήξπμε ηνπ Αγώλα όπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηεο παξνύζαο
πξνθήξπμεο.
24.2 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγώλα «ΛΗΘΟΙΑ ΦΑΤΕΖΛΗΘΟΙΑΟΥ 2016» απνδέρνληαη ξεηά
όηη ζπκκεηέρνπλ θαη αγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζύλε θαη αλαιακβάλνπλ εμ’
νινθιήξνπ νπνηαδήπνηε επζύλε γηα δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ζε ηξίηα άηνκα ή ηα
ππάξρνληά ηνπο, ηνπο εαπηνύο ηνπο ή ηα ππάξρνληά ηνπο, ηόζν ζηεζηεξηά όζν θαη ζηε
ζάιαζζα σο ζπλέπεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηνξγάλσζε, απαιιάζζνληαο από θάζε
επζύλε ηνλ Οξγαλσηή Όκηιν, ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ηνπο
Δπηζεσξεηέο/Διεγθηέο, ηνλ ρνξεγό, εάλ ππάξρεη θαη νπνηνδήπνηε κέινο εκπιεθόκελν ζηελ
δηνξγάλσζε θάησ από νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα. Ούηε νη νξγαλσηέο, νύηε νπνηαδήπνηε άιιε
Δπηηξνπή πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ αγώλα θέξεη θακία επζύλε.
24.3 Γηα νπνηεζδήπνηε πιηθέο θαη εζηθέο δεκίεο ή βιάβεο ζην πιηθό, γηα βιάβεο
πξνεξρόκελεο από ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην πξνζώπνπ ζηνπο κεηέρνληεο ή ηξίηνπο, πνπ ηπρόλ
ζπκβνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ή νπνηαδήπνηε άιιε ώξα ελ ζρέζε πξνο απηόλ.
24.4 Δίλαη αξκνδηόηεηα θαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ θπβεξλήηε θαη όζσλ ρεηξίδνληαη ην
ζθάθνο λα θξίλνπλ ηνλ επαξθή βαζκό εθπαηδεύζεσο θαη εκπεηξίαο ηνπ πιεξώκαηνο θαζώο
θαη ηνλ ηθαλό αξηζκό απηνύ, ώζηε λα ρεηξίδνληαη ην ζθάθνο πνπ επηβαίλνπλ κε απόιπηε
αζθάιεηα, ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη αμηνπινΐα ηνπ ζθάθνπο ζην νπνίν επηβαίλνπλ , ζε
ζρέζε πξνο ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ, ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο θαη ηηο κεηεσξνινγηθέο
πξνγλώζεηο θαη λα απνθαζίζνπλ αλ ζα ιάβνπλ κέξνο ή όρη ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν αγώλα
ή ηζηηνδξνκία ηνπ αγώλα «ΛΗΘΟΙΑ ΦΑΤΕΖΛΗΘΟΙΑΟΥ 2016». Ηδηαίηεξα εθηζηάηαη ε πξνζνρή
ζηνλ ζεκειηώδε θαλόλα RRS 4 ηνπ Κέξνπο Η ησλ Γηεζλώλ Θαλνληζκώλ Ηζηηνδξνκηώλ ηεο
ISAF «Απόθαζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε ηζηηνδξνκία» θαζώο θαη ζηα νξηδόκελα ζηηο Γηαηάμεηο
ηεο Δζληθήο Αξρήο (ΔΗΟ).

25. ΔΠΑΘΙΑ
Θα απνλεκεζνύλ έπαζια Γεληθήο Θαηάηαμεο ζηηο θαηεγνξίεο ORC International, ORC
Club, ORC Club NS θαη IRC, θαζώο θαη ζηνπο ληθεηέο ησλ ππνθαηεγνξηώλ αλάινγα κε
ηε ζπκκεηνρή (έσο 5 ζπκκεηνρέο κόλν ν πξώηνο, έσο 9 ζπκκεηνρέο νη δπν πξώηνη,
από 10 θαη άλσ νη ηξείο πξώηνη)
Ο ηόπνο θαη ν ρξόλνο ηεο απνλνκήο ησλ επάζισλ ηνπ αγώλα ζα αλαθνηλσζνύλ
πξνζερώο.
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26.1 Δπηηξνπή Αγώλα
Θαηέθνο Γεώξγηνο
(Πξόεδξνο)
Βηξβίιεο Βαζίιεο
Θαββαδίαο Γεκήηξηνο
Tesch Christian
Θνληόο Γηώξγνο
Σάθθνο Σπύξνο
Πνιπκελάθνο Ιάδαξνο
Καιιή Ιέληα
Εαραξίλε Διηζάβεη
26.2 Δπηηξνπή Δλζηάζεωλ
Σθπιίηζεο Παύινο
(Πξόεδξνο)
Κηηάθεο Κηράιεο
Γξνύγθαο Γεώξγηνο
26.3 Δπηζεωξεηέο εμνπιηζκνύ
Θαιαηδήο Ησάλλεο
Τδαβάξαο Δπάγγεινο
26.4 θάθε Δπηηξνπήο Αγώλα
“FANTASIA”
“SEA PEARL”

Ζ Δπηηξνπή Αγώλα
Παξαζθεπή, 3 Ηνπλίνπ 2016
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