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ΝΑΤΣΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΙΡΗΝΗ – ΦΙΛΙΑ 

Αγώνασ Ανοικτήσ Θαλάςςησ «Ειρήνησ – Φιλίασ 2018» 

6 – 7 Οκτωβρίου 2018 

ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ 

1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

1.1. Ο αγϊνασ αυτόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ Προκιρυξθσ του αγϊνα, όπωσ αυτοί 
τροποποιοφνται από τθν Προκιρυξθ και τισ παροφςεσ Οδθγίεσ πλου. 

1.2. Τισ παροφςεσ Οδθγίεσ Πλου. 

1.3. Σε περίπτωςθ αντίφαςθσ υπεριςχφουν οι Οδθγίεσ Πλου. 

1.4. Η ςημείωςη «[DP]» ςε ζνα κανόνα ςτην Προκήρυξη του αγώνα ςημαίνει ότι η 
ποινή για παράβαςη του κανόνα αυτοφ μπορεί, κατά την διακριτική εξουςία 
τησ επιτροπήσ ενςτάςεων, να είναι μικρότερη από την ακφρωςη. 

1.5.  Ο κανόνασ RRS 28 τροποποιείται ωσ ακολοφκωσ: 

(α) ςτον κανόνα 28.1 διαγράφεται θ πρϊτθ πρόταςθ και αντικακίςταται με: 
«Ζνα ςκάφοσ πρζπει να διαςχίςει τθν γραμμι εκκίνθςθσ μετά το ςιμα 
εκκίνθςθσ αφοφ προθγουμζνωσ ευρίςκεται εξ ολοκλιρου ςτθν προ 
εκκίνθςθσ περιοχι και να ιςτιοδρομιςει τθν διαδρομι που προβλζπεται 
από τισ οδθγίεσ πλου και να τερματίςει.» 

(β) ςτον κανόνα 28.2 διαγράφεται θ πρϊτθ πρόταςθ και αντικακίςταται ωσ 
ακολοφκωσ:  

«Ζνα νιμα που αναπαριςτά τθν πορεία ενόσ ςκάφουσ από τθν ςτιγμι που 
αρχίηει να πλθςιάηει τθν γραμμι εκκίνθςθσ από τθν προ εκκίνθςθσ 
περιοχι για να τθν διαςχίςει μζχρι να τερματίςει πρζπει όταν 
τεντωκεί ………» 

(γ) Προςτίκεται νζοσ κανόνασ 28.3: 
«Ο χαρακτθριςμόσ (OCS)  για ζνα ςκάφοσ που δεν κα διαςχίςει τθν 
γραμμι εκκίνθςθσ όπωσ απαιτείται από τον κανόνα 28.1 και τθν παροφςα 
τροποποίθςι του κα ςυνεπάγεται ποινι 20% ςτον διορκωμζνο χρόνο με 
ελάχιςτο τισ 2 κζςεισ.» 

Αυτό τροποποιεί τουσ κανόνεσ RRS Α4, Α5 και Α1. 

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΤ 

2.1. Οι ανακοινϊςεισ προσ τουσ αγωνιηόμενουσ κα αναρτϊνται ςτον Επίςθμο 
Πίνακα Ανακοινϊςεων που βρίςκεται ςτο γραφείο του Ναυτακλθτικοφ 
Ομίλου Ειρινθσ – Φιλίασ ι/και ςτο site του ΝΟΕΦ (http://www.noef.gr).  
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2.2. Στο Βακφ Μεκάνων οι ανακοινϊςεισ κα αναρτϊνται ςε πίνακα 
ανακοινϊςεων που κα βρίςκεται ςτισ ταβζρνεσ, Χριςτοφόρου και Σοφλασ.  

2.3. Τα παραπάνω κα ςυνοδεφονται με ζνα θχθτικό και τθν ανάρτθςθ τθσ 
ςθμαίασ «L» του ΔΚΣ. 

3. ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ 

Οποιαδιποτε αλλαγι ςτισ Οδθγίεσ Πλου κα ανακοινϊνεται πριν από τισ 
09:00 τθσ θμζρασ που κα τεκεί ςε ιςχφ, εκτόσ από οποιαδιποτε αλλαγι ςτο 
Πρόγραμμα των ιςτιοδρομιϊν που κα ανακοινϊνεται πριν τισ 21:00 τθσ 
προθγοφμενθσ θμζρασ που κα τεκεί ςε ιςχφ. 

4. ΗΜΑΣΑ ΣΗ ΣΕΡΙΑ 

4.1. Τα ςιματα ςτθ ςτεριά κα επιδεικνφονται ωσ ακολοφκωσ 

α. Στον Πειραιά ςτον ιςτό των εγκαταςτάςεων λιμζνοσ του ΝΟΕΦ. 

β. Στο Βακφ Μεκάνων ςτον ιςτό του ςκάφουσ Επιτροπισ Αγϊνα. 

4.2. Ζπαρςθ του Απαντθτικοφ Επιςείοντα «AP» ςθμαίνει «Η ιςτιοδρομία 
αναβάλλεται». Το προειδοποιθτικό ςιμα δεν κα δοκεί νωρίτερα από μιςι 
ϊρα μετά τθν υποςτολι του «AP». 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΟ  

Πζμπτθ 4 Οκτωβρίου 14:00 Λιξθ ορίου δθλϊςεων 
ςυμμετοχισ 

Παραςκευι 5 Οκτωβρίου 18:00 - 20:00 Παραλαβι Οδθγιϊν Πλου 

 20:00 Συγκζντρωςθ Κυβερνθτϊν 

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 11:00 Εκκίνθςθ 1θσ Ιςτιοδρομίασ 
Φάλθρο - Βακφ Μεκάνων 
(Ακρ. Κραςοπαναγιά), μικουσ 
διαδρομισ 29 ΝΜ περίπου. 

Κυριακι 7 Οκτωβρίου 11:00 Εκκίνθςθ 2θσ Ιςτιοδρομίασ 
Βακφ Μεκάνων - Φάλθρο, 
μικουσ διαδρομισ 29 ΝΜ 
περίπου. 

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςτον Σαρωνικό Κόλπο. 

7. ΔΙΑΔΡΟΜΕ – ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΛΟΤ 

7.1. 1η Ιςτιοδρομία 

Φάλθρο – Ακρωτιρι Κραςοπαναγιά, μικουσ διαδρομισ 29 ΝΜ περίπου. 

Η νιςοσ Αίγινα κα αφεκεί δεξιά. 

7.2. 2η Ιςτιοδρομία 

Βακφ Μεκάνων – Φάλθρο, μικουσ διαδρομισ 29 ΝΜ περίπου. 

Η νιςοσ Αίγινα κα αφεκεί αριςτερά. 
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7.3. Η Επιτροπι Αγϊνων ζχει το δικαίωμα, ςε περίπτωςθ μθ κατάλλθλων 
καιρικϊν ςυνκθκϊν κατά τθν κρίςθ τθσ, να μεταβάλλει τισ διαδρομζσ 
καταργϊντασ τον περίπλου τθσ Αίγινασ ςε μία ι και ςτισ δφο ιςτιοδρομίεσ 
αφινοντασ τθν πλεφςθ ελεφκερθ, χωρίσ μεταβολι των χρονικϊν ορίων 
τερματιςμοφ των ςκαφϊν. 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ Επιτροπι Αγϊνων κα επιδείξει το γράμμα «C» του 
Δ.Κ.Σ. μζχρι το Προειδοποιθτικό ςιμα. 

8. ΗΜΑΣΑ ΚΛΑΕΩΝ 

8.1. Τα διακριτικά ςιματα των κατθγοριϊν κα είναι τα ακόλουκα: 

α. Κλάςεισ INTERNATIONAL και IRC ο αρικμθτικόσ επιςείων «2» του 
Δ.Κ.Σ. 

β. Κλάςεισ CLUB και NS ο αρικμθτικόσ επιςείων «1» του Δ.Κ.Σ. 

8.2. Τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ δεν υποχρεοφνται να φζρουν διακριτικά ςιματα 
κατθγοριϊν. 

8.3. Οι κλάςεισ INTERNATIONAL, IRC, CLUB και NS ζχουν χωριςτεί ςε κατθγορίεσ 
ι ςυγχωνευτεί, ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ ςυμμετεχόντων ςκαφϊν που κα 
διανεμθκοφν ςτουσ υπευκφνουσ των ςκαφϊν κατά τθ ςυγκζντρωςθ 
κυβερνθτϊν. 

9. ΕΚΚΙΝΗΗ 

9.1. Η εκκίνθςθ κα δοκεί ςφμφωνα με τον Κανόνα 26 των Διεκνϊν Κανόνων 
Ιςτιοδρομιϊν τθσ World Sailing 2017-2020 ωσ ακολοφκωσ: 

9.2. Το προειδοποιθτικό ςιμα κα δοκεί 5 λεπτά πριν από τθν εκκίνθςθ. 

9.3. Ζνα ςκάφοσ δεν μπορεί να εκκινιςει αργότερα από 9 λεπτά μετά το ςιμα 
τθσ εκκίνθςθσ (τροποποίθςθ του κανόνα RRS Α4). Η Επιτροπι Αγϊνων 
μπορεί να παρατείνει κατά τθν κρίςθ τθσ το όριο των 9 λεπτϊν.   

9.4. Οι χρόνοι τθσ εκκίνθςθσ πρζπει να λαμβάνονται από τα οπτικά ςιματα. Η 
αποτυχία ενόσ θχθτικοφ ςιματοσ πρζπει να αγνοείται. 

9.5. Η Επιτροπι Αγϊνων, κατά τθν κρίςθ τθσ, μπορεί να εκκινιςει περιςςότερεσ 
κλάςεισ ςκαφϊν μαηί, επιδεικνφοντασ ταυτόχρονα τα αντίςτοιχα διακριτικά 
ςιματα ςτο προειδοποιθτικό ςιμα. 

9.6. Τα ςκάφθ των οποίων το προειδοποιθτικό ςιμα δεν ζχει δοκεί πρζπει να 
αποφεφγουν τθν περιοχι τθσ εκκίνθςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
εκκίνθςθσ άλλων κλάςεων. [DP] 

9.7. Αναφορά ςυμμετοχισ ςκαφϊν πριν από κάκε εκκίνθςθ. 

α. Κάκε ςκάφοσ που προτίκεται να πάρει εκκίνθςθ οφείλει μζχρι πζντε 
λεπτά πριν από το Προειδοποιθτικό ςιμα, να διζλκει πλθςίον του 
ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνων και να αναφζρει τον αρικμό ιςτίων 
του, ϊςτε να καταγραφεί από τθν Γραμματεία τθσ Επιτροπισ 
Αγϊνων. 

β. Σκάφθ  που  για  οποιοδιποτε λόγο  δεν ανζφεραν τθν πρόκεςθ τουσ 
να πάρουν εκκίνθςθ, οφείλουν να ειδοποιιςουν, μετά το ςιμα 
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εκκίνθςθσ τθσ τελευταίασ κλάςθσ, με το VHF  τθν  Επιτροπι  Αγϊνων  
για  τθν πρόκεςι τουσ να εκκινιςουν.  

γ. Η Επιτροπι Αγϊνων μπορεί να χαρακτθρίςει DNC χωρίσ εκδίκαςθ όλα 
τα ςκάφθ που δεν ανζφεραν τθν παρουςία τουσ ςτθν γραμμι 
εκκίνθςθσ (τροποποίθςθ RRS Α4 και Α5). 

9.8. Γραμμή εκκίνηςησ 

α. Γραμμή εκκίνηςησ ιςτιοδρομίασ Φάληρο – Αγ. Νικόλαοσ Μεθάνων. 

Ορίηεται θ νοθτι ευκεία μεταξφ πορτοκαλί ςθμαίασ με τα γράμματα 
RC επί του ιςτοφ του ςκάφουσ ςθμάτων τθσ Επιτροπισ Αγϊνων ςτο 
δεξιό άκρο και ςθμαδοφρασ ι ταχφπλοου ςκάφουσ με κοντάρι και 
κόκκινθ ςθμαία  ςτο αριςτερό άκρο. 

β. Γραμμή εκκίνηςησ ιςτιοδρομίασ Βαθφ Μεθάνων – Φάληρο. 

Ορίηεται θ νοθτι ευκεία μεταξφ πορτοκαλί ςθμαίασ με τα γράμματα 
RC επί του ιςτοφ του ςκάφουσ ςθμάτων τθσ Επιτροπισ Αγϊνων ςτο 
αριςτερό άκρο και τθν εκκλθςία τθσ Κραςοπαναγιάσ ςτο δεξί άκρο. 

γ. Τα ςιματα τθσ εκκίνθςθσ κα δοκοφν από το ςκάφοσ τθσ Επιτροπισ.   

δ. Όταν οι ςυνκικεσ δεν είναι ιδανικζσ, το ςκάφοσ Επιτροπισ Αγϊνων, 
μπορεί να κρατιςει τθν κζςθ του χρθςιμοποιϊντασ μθχανι. 

10. ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ 

10.1. Γραμμή τερματιςμοφ 

α. Γραμμή τερματιςμοφ ςτο ακρωτήρι Κραςοπαναγιά Μεθάνων. 

Ορίηεται ςτο αριςτερό άκρο τθσ από μπλε ςθμαία επί ιςτοφ ςτο 
εκκλθςάκι τθσ Κραςοπαναγιάσ και ςτο δεξιό άκρο τθσ από ποντιςμζνο 
ςθμαντιρα με ςθμαία κόκκινου χρϊματοσ ςε απόςταςθ περίπου 150 
μζτρων και διόπτευςθ 280ο. Κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ κα  
τοποκετθκεί αναλάμποντασ φανόσ ςτο ςθμαντιρα. 

β. Γραμμή τερματιςμοφ ςτο Φάληρο. 

Ορίηεται ςτο αριςτερό άκρο από μπλε ςθμαία επί του Εντευκτθρίου 
του ΝΟΕΦ και ςτο δεξί τθσ άκρο, από το πράςινο φανάρι του 
κυματοκραφςτθ προ του Σταδίου Ειρινθσ & Φιλίασ. 

10.2. Κάκε ςκάφοσ που τερματίηει κα επιςθμαίνεται από το κλιμάκιο τερματιςμοφ 
τθσ Επιτροπισ Αγϊνων με ζνα θχθτικό. 

10.3. Τα ςκάφθ που τερματίηουν πρζπει αμζςωσ μετά τον τερματιςμό τουσ να 
αναφζρουν ςτο VHF τον αρικμό ιςτίου και το όνομα του ςκάφουσ ςτθν 
Επιτροπι. Είναι ευκφνθ κάκε ςκάφουσ να βεβαιωκεί από τθν Επιτροπι 
Αγϊνων ότι τερμάτιςε. 

10.4. Το ςβιςιμο, ι κακι λειτουργία ι θ ενδεχόμενθ απουςία αναλάμποντα 
φανοφ ςτα ςθμεία τερματιςμοφ ι θ τυχόν απουςία θχθτικοφ δεν δίνει το 
δικαίωμα ςτουσ αγωνιηόμενουσ, αιτιςεωσ προσ τθν Επιτροπι Αγϊνων, για 
επανόρκωςθ (τροποποίθςθ RRS 62.1.(α)) . 
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11. ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΗ 

11.1. Μερικι ανάκλθςθ κα δοκεί ςφμφωνα με τον κανόνα 29.1 των Διεκνϊν 
Κανόνων Ιςτιοδρομιϊν (RRS) τθσ World Sailing. 

11.2. Εάν υπάρχει δυνατότθτα, θ Επιτροπι Αγϊνων κα προςπακιςει να 
ειδοποιιςει ονομαςτικϊσ μζςω VHF τα πρόωρα εκκινιςαντα ςκάφθ. Μθ 
ειδοποίθςθ ι κακυςτζρθςθ ειδοποίθςθσ δεν δίνει το δικαίωμα ςτουσ 
αγωνιηόμενουσ για αίτθςθ επανόρκωςθσ (τροποποίθςθ  RRS 62.1 (a)). 

12. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΗ 

12.1. Γενικι ανάκλθςθ κα δοκεί ςφμφωνα με τον κανόνα 29.2 των Διεκνϊν 
Κανόνων Ιςτιοδρομιϊν τθσ WORLD SAILING 2017-2020. 

12.2. Όταν ζχει δοκεί Γενικι ανάκλθςθ, θ εκκίνθςθ τθσ επόμενθσ κλάςθσ κα 
αναβάλλεται αναλόγωσ. 

13. ΩΡΑ 

Όλεσ οι ϊρεσ για τον αγϊνα αναφζρονται ςε ϊρα αςτεροςκοπείου. 

14. ΠΡΟΓΝΩΗ ΚΑΙΡΟΤ 

Πρόγνωςθ καιροφ δεν κα δοκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ από τον Διοργανωτι 
Όμιλο. 

15. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ 

15.1. Για τα ςκάφθ που ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα με πιςτοποιθτικά ιςοηυγιςμοφ 
ORC, το χρονικό όριο τερματιςμοφ για κάκε ςκάφοσ είναι το διπλάςιο του 
Γενικοφ Βακμοφ Ικανότθτασ (G.P.H.) πολλαπλαςιαςμζνο επί τον αρικμό των 
μιλίων τθσ κάκε ιςτιοδρομίασ, όπωσ αναφζρονται ςτθν ΟΠ 7. 

15.2. Για τα ςκάφθ που ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα με πιςτοποιθτικά ιςοηυγιςμοφ 
IRC, το χρονικό όριο τερματιςμοφ για κάκε ςκάφοσ είναι το διπλάςιο του 
Συντελεςτι B.S.F. πολλαπλαςιαςμζνο επί τον αρικμό των μιλίων τθσ κάκε 
ιςτιοδρομίασ, όπωσ αναφζρονται ςτθν ΟΠ 7. 

15.3. Σε περίπτωςθ επιβράχυνςθσ ι οποιαςδιποτε άλλθσ μεταβολισ των 
διαδρομϊν τα χρονικά όρια τερματιςμοφ κα παραμείνουν αμετάβλθτα. 

15.4. Τα παραπάνω τροποποιοφν τον RRS 35. 

15.5. Τα χρονικά όρια τερματιςμοφ κάκε ςκάφουσ αναγράφονται ςτα φφλλα 
ζναρξθσ ιςτιοδρομιϊν.  

16. ΤΣΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΗ ΧΡΟΝΟΤ 

16.1. Στα ςκάφθ τθσ κατθγορίασ INTERNATIONAL κα εφαρμοςτεί το ςφςτθμα 
διόρκωςθσ χρόνου Performance Curve Scoring - Constructed Course. Σε 
περίπτωςθ που θ Επιτροπι Αγϊνα κρίνει ότι δεν υπάρχουν ικανοποιθτικά 
ςτοιχεία ανζμου, εναλλακτικά κα χρθςιμοποιθκεί το ςφςτθμα PCS - Coastal / 
Long Distance 

16.2. Στα ςκάφθ κατθγορίασ IRC κα εφαρμοςτεί το ςφςτθμα διόρκωςθσ χρόνου 
Time on Time. 

16.3. Στα ςκάφθ των κατθγοριϊν CLUB και NS κα χρθςιμοποιθκεί το ςφςτθμα PCS 
- Coastal / Long Distance  
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16.4. Για τον υπολογιςμό των αποτελεςμάτων κα χρθςιμοποιθκοφν τα 
πραγματικά μικθ των διαδρομϊν, όπωσ αυτά κα κακοριςτοφν από τθν 
Επιτροπι Αγϊνα. 

16.5. Τα δεδομζνα τθσ Επιτροπισ Αγϊνα ςχετικά με τα μικθ των διαδρομϊν 
κακϊσ και τθ διεφκυνςθ και τθν ζνταςθ του ανζμου δεν μποροφν να 
αποτελζςουν λόγουσ για αίτθςθ αποκατάςταςθσ από τουσ αγωνιηόμενουσ 
(τροποποίθςθ RRS 62.1a). 

17. ΠΟΙΝΕ 

17.1. Για παραβάςεισ άλλεσ του Μζρουσ 2 των RRS ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 14 των Ειδικϊν Διατάξεων τθσ ΕΑΘ για αγϊνεσ Ανοικτισ Θαλάςςθσ.  

17.2. Θα εφαρμοςκεί ποινι μιασ ςτροφισ για παράβαςθ κανόνα του Μζρουσ 2 
των RRS.  

17.3. Ζνα ςκάφοσ που ζχει αυτοτιμωρθκεί πρζπει να ςυμπλθρϊςει μία διλωςθ 
ςυμμόρφωςθσ ςτθ Γραμματεία, μζςα ςτο χρονικό όριο που προβλζπεται για 
υποβολι ενςτάςεων. 

18. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

18.1. Θα χρθςιμοποιθκεί το ςφςτθμα Χαμθλισ Βακμολογίασ, ςφμφωνα με το 
Παράρτθμα Α4 των RRS, με τισ παρακάτω προςκικεσ και τροποποιιςεισ:  

18.2. Όλεσ οι ιςτιοδρομίεσ κα ζχουν ςυντελεςτι βαρφτθτασ ίςο με 1.0. 

18.3. Το τελικό αποτζλεςμα κα υπολογιςκεί από το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ 
και των δφο ιςτιοδρομιϊν. Δεν εξαιρείται καμία ιςτιοδρομία (τροποποίθςθ 
RRS A2). 

18.4. Ο αγϊνασ κεωρείται ζγκυροσ αν διεξαχκεί τουλάχιςτον μία (1) ιςτιοδρομία.  

18.5. Η βακμολογία των κατθγοριϊν κα εξάγεται ανεξάρτθτα από τθν Γενικι 
Κατάταξθ. 

19. ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

Μετά το πζρασ κάκε ιςτιοδρομίασ κα εκδοκοφν προςωρινά αποτελζςματα 
που κα αναρτθκοφν ςτο site του ΝΟΕΦ (http://www.noef.gr) ι/και ςτον 
πίνακα ανακοινϊςεων. [DP] 

20. ΕΝΣΑΕΙ  

20.1. Οι ενςτάςεισ πρζπει να είναι γραμμζνεσ ςτο ειδικό ζντυπο που διατίκεται 
από τθν Επιτροπι Αγϊνων και να υποβάλλονται εντόσ του χρονικοφ ορίου. 
Δεν απαιτείται χρθματικό παράβολο για τθν υποβολι ζνςταςθσ παρά μόνον 
αν θ ζνςταςθ αφορά ςε κζματα καταμζτρθςθσ. Προσ διευκόλυνςθ τθσ 
παραλαβισ των ενςτάςεων οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με 
τθν Επιτροπι Αγϊνων ςτο VHF ι ςτουσ αρικμοφσ +30 6944-356225 ι +30 
6945-234938 ι +30 210-4222782.  

20.2. Για κάκε ςκάφοσ, το χρονικό όριο υποβολισ ενςτάςεων λιγει δφο ϊρεσ μετά 
τον τερματιςμό του. 

20.3. Τυχόν ενςτάςεισ κα εκδικαςκοφν τθν Δευτζρα 8 Οκτωβρίου 2018 ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του ΝΟΕΦ. Οι εντεταλμζνοι εκπρόςωποι των ςκαφϊν κα 
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ενθμερωκοφν ζγκαιρα από τθν Γραμματεία τθσ Επιτροπισ Αγϊνων, για τθν 
ακριβι ϊρα, τον χϊρο και τθν ςειρά εκδίκαςθσ των ενςτάςεων τουσ. Οι 
εντεταλμζνοι εκπρόςωποι των ενεχομζνων ςκαφϊν οφείλουν με δικι τουσ 
ευκφνθ, να ενθμερϊςουν τουσ μάρτυρεσ τουσ, αν υπάρχουν, ϊςτε να 
παραςτοφν. 

20.4. Παράβαςθ των ΟΠ 9.6, 0, 23.2, 25.3 ι 27  δεν αποτελεί αιτία για ζνςταςθ 
από ςκάφοσ (τροποποίθςθ RRS 60.1a). 

20.5. Σε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια του αγϊνα, δεν τθρικθκαν οι 
κανονιςμοί που αναφζρονται ςτθν Προκιρυξθ του Αγϊνα και τισ Οδθγίεσ 
Πλου, ο εντεταλμζνοσ εκπρόςωποσ του ςκάφουσ οφείλει να το δθλϊςει 
γραπτά ςτθν Επιτροπι Αγϊνων, εντόσ του χρονικοφ ορίου υποβολισ 
ενςτάςεων, ςτο Ειδικό Ζντυπο, που διακζτει θ Επιτροπι Αγϊνων. 

21. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

21.1. Ναυςιπλοΐα τη νφχτα 

Από τθν δφςθ του θλίου μζχρι τθν ανατολι ο Διεκνισ Κανονιςμόσ Αποφυγισ 
Συγκροφςεων ςτθ κάλαςςα αντικακιςτά τουσ κανονιςμοφσ του Μζρουσ 2 
των RRS. Στθ διάρκεια τθσ περιόδου τα ςκάφθ οφείλουν να ζχουν 
αναμμζνουσ τουσ φανοφσ που προβλζπονται από τον Διεκνι Κανονιςμό 
Αποφυγισ Συγκροφςεων ςτθ κάλαςςα, οι οποίοι πρζπει να είναι 
τοποκετθμζνοι κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε ςε καμία περίπτωςθ να μθν 
καλφπτονται από τα πανιά. Τα ςκάφθ πρζπει υποχρεωτικά να διακζτουν και 
εφεδρικοφσ φανοφσ. 

21.2. Ζώνη διαχωριςμοφ κυκλοφορίασ (Δίαυλοσ) 

Εντόσ του «διαφλου» τα εμπορικά και επιβατικά πλοία ζχουν προτεραιότθτα 
και τα ςκάφθ του αγϊνα πρζπει να κρατθκοφν μακριά.   

21.3. Περιοχή λιμζνοσ Πειραιώσ 

Τα ςκάφθ που πλζουν ςτθν Περιοχι Λιμζνοσ Πειραιϊσ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται ςτουσ ςχετικοφσ Κανονιςμοφσ. 

22. ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΑ   

22.1. Σκάφθ που για οποιοδιποτε λόγο και ςε οποιοδιποτε ςθμείο, όποιασ 
ιςτιοδρομίασ εγκαταλείψουν τον αγϊνα, είναι υποχρεωμζνα να 
ειδοποιιςουν το ταχφτερο δυνατόν τθν Επιτροπι Αγϊνων δίνοντασ τα 
ακόλουκα ςτοιχεία με τον τρόπο που υποδεικνφεται παρακάτω: 

α. Όνομα Σκάφουσ 

β. Αρικμόσ  ιςτίων 

γ. Τόπο εγκατάλειψθσ (ςθμείο διαδρομισ) 

δ. Χρόνοσ εγκατάλειψθσ 

ε. Αιτία εγκατάλειψθσ 

ςτ. Ποφ ευρίςκεται το εγκαταλείψαν ςκάφοσ 

η. Λιμάνι ι όρμοσ προοριςμοφ 
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Η επικοινωνία πρζπει να γίνει μζςω VHF ι μζςω τθλεφϊνου ςτουσ αρικμοφσ 
+30 6944-356225 ι 690-9192556 ι +30 698-9722919 ι +30 210-4222782. 

22.2. Κάκε παράβαςθ του παραπάνω άρκρου μπορεί να ζχει ωσ ποινι «Ακφρωςη 
μη εξαιρετζα από το κανόνα RRS 90.3b (DNE)» χωρίσ δικαίωμα εκδίκαςθσ 
(τροποποίθςθ του RRS 63.1). 

22.3. Η μη ςυμμόρφωςη με την ΟΠ 22.1 μπορεί να αποτελζςει λόγο εφαρμογήσ 
του RRS 69, ενώ ο διοργανωτήσ όμιλοσ διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαςη 
του ΔΣ, να αποκλείςει όςουσ δεν ςυμμορφώνονται, από τουσ αγώνεσ που 
διοργανώνει για οριςμζνο χρονικό διάςτημα και να υποβάλλει αίτηςη 
ςτην Εθνική Αρχή για επιβολή ποινήσ ςτο ςκάφοσ. 

23. ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ 

23.1. Το ςφνολο του βάρουσ των επιβαινόντων ςε κάκε ςκάφοσ κατά τθν διάρκεια 
των ιςτιοδρομιϊν δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το μζγιςτο επιτρεπτό 
ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ. 

23.2. Αλλαγι ςτθ ςφνκεςθ των πλθρωμάτων επιτρζπεται μόνο εφόςον 
ενθμερωκεί γραπτϊσ ςε ειδικό ζντυπο θ Επιτροπι Αγϊνα, το αργότερο 2 
ϊρεσ πριν τθν εκκίνθςθ κάκε ιςτιοδρομίασ. [DP] 

23.3. Για λόγουσ αςφαλείασ και ευκφνθσ τόςο του εντεταλμζνου εκπροςϊπου του 
ςκάφουσ όςο και τθσ Επιτροπισ Αγϊνων, θ διαπίςτωςθ λανκαςμζνθσ ι 
ελλιποφσ κατάςταςθσ πλθρϊματοσ μπορεί να επιφζρει ακφρωςθ του 
ςκάφουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιςτιοδρομία.  

24. ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΦΩΝ 

24.1. Θα διεξαχκεί επικεϊρθςθ ςκαφϊν ςτα ςκάφθ ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
ςτισ Διατάξεισ τθσ Εκνικισ Αρχισ (ΕΙΟ), ςτισ Ειδικζσ Διατάξεισ τθσ ΕΑΘ για 
Αγϊνεσ Ανοικτισ Θαλάςςθσ και ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ (RRS). 

24.2. Κάκε ςκάφοσ πρζπει να είναι διακζςιμο για επικεϊρθςθ από τισ 14:00 τθν 
Παραςκευι 5 Οκτωβρίου 2018 ζωσ και 2 ϊρεσ μετά τον τερματιςμό του ςτθν 
τελευταία ιςτιοδρομία του αγϊνα τθν Κυριακι 7 Οκτωβρίου 2018.  

24.3. Η Τεχνικι Επιτροπι μπορεί να ελζγξει απροειδοποίθτα οποιοδιποτε ςκάφοσ 
κακϋ όλο τα παραπάνω χρονικό διάςτθμα, ςε οποιοδιποτε ςθμείο ςτθν ξθρά 
ι ςτθν κάλαςςα. 

24.4. Στθ διάκεςθ των επικεωρθτϊν εξοπλιςμοφ του αγϊνα πρζπει να υπάρχει ςε 
κάκε ςκάφοσ αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ ιςοηυγιςμοφ ςε ζντυπθ ι ςε 
θλεκτρονικι μορφι. 

25. ΔΙΑΦΗΜΙΗ 

25.1. Τα ςκάφθ που φζρουν ατομικι διαφιμιςθ κατά τθν διάρκεια των αγϊνων 
πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 20 τθσ World 
Sailing (Advertising Code) και επί πλζον με όςα ορίηει ςχετικά θ Εκνικι Αρχι.  

25.2. Η εφαρμογι των διατάξεων του Κανονιςμοφ 20 τθσ World Sailing 
(Advertising Code) κα ιςχφςει από το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2018 ϊρα 07:00 
μζχρι και τθν Κυριακι 8 Οκτωβρίου 2018 ϊρα 24:00. 
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25.3. Ο οργανωτισ όμιλοσ μπορεί να απαιτιςει από τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ να 
φζρουν ςθμαία ι ςθμαίεσ και αυτοκόλλθτα με το ςιμα του χορθγοφ κακϋ 
όλθ τθν διάρκεια των αγϊνων. Εάν αυτόσ ο κανόνασ παραβιαςκεί, τότε 
εφαρμόηεται ο Κανονιςμόσ 20.9.2 τθσ World Sailing. [DP] 

26. ΚΑΦΗ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

Τα ςκάφθ των επιτροπϊν κα φζρουν ςθμαία χρϊματοσ πορτοκαλί με τα 
γράμματα «RC». 

27. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ [DP] 

27.1. Κατά τθν διάρκεια των εκκινιςεων, των τερματιςμϊν, για αναφορά 
εγκατάλειψθσ, κακϊσ και για οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ κατά τθ 
διάρκεια του αγϊνα, η επικοινωνία με VHF θα γίνεται ςτο κανάλι 71. 
Συνιςτάται ςε όλα τα αγωνιηόμενα ςκάφθ να ακροϊνται το ανωτζρω κανάλι 
κατά τθν διάρκεια των εκκινιςεων και του τερματιςμοφ τουσ.  

27.2. Είναι υποχρεωτικι, κακ’ όλθ τθν διάρκεια των ιςτιοδρομιϊν, θ λειτουργία 
των κινθτϊν τθλεφϊνων που ζχουν δθλϊςει οι αγωνιηόμενοι ςφμφωνα με το 
άρκρο 6 τθσ Προκιρυξθσ του Αγϊνοσ. 

27.3. Εκτόσ από κατάςταςθ ανάγκθσ, ζνα ςκάφοσ, όςο αγωνίηεται, δεν πρζπει να 
εκπζμπει οφτε να λαμβάνει ςτοιχεία φωνισ ι δεδομζνων μθ διακζςιμα ςε 
όλα τα ςκάφθ. 

27.4. Στοιχεία που προζρχονται από θλεκτρονικά μζςα δεν μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ωσ αποδεικτικά ςε ενςτάςεισ ι αιτιςεισ για επανόρκωςθ. 

28. ΕΤΘΤΝΗ 

28.1. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον αγϊνα αποδζχονται ότι οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται με τουσ κανονιςμοφσ που αναφζρονται τθν Προκιρυξθ 
του Αγϊνα και ςτισ Οδθγίεσ Πλου. 

28.2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον αγϊνα αποδζχονται ρθτά ότι ςυμμετζχουν και 
αγωνίηονται αποκλειςτικά με δικι τουσ ευκφνθ και αναλαμβάνουν εξ’ 
ολοκλιρου οποιαδιποτε ευκφνθ για ηθμιζσ που μπορεί να προκλθκοφν ςε 
τρίτα άτομα ι τα υπάρχοντά τουσ, τουσ εαυτοφσ τουσ ι τα υπάρχοντά τουσ, 
τόςο ςτθ ςτεριά όςο και ςτθ κάλαςςα ωσ ςυνζπεια τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ 
διοργάνωςθ, απαλλάςςοντασ από κάκε ευκφνθ τον Οργανωτι Όμιλο, τθν 
Επιτροπι Αγϊνα, τθν Επιτροπι Ενςτάςεων, τθν Τεχνικι Επιτροπι, τουσ 
Επικεωρθτζσ/Ελεγκτζσ, τον χορθγό εάν υπάρχει, κακϊσ και οποιοδιποτε 
μζλοσ εμπλεκόμενο ςτθν διοργάνωςθ κάτω από οποιαδιποτε ιδιότθτα. Οφτε 
οι οργανωτζσ, οφτε οποιαδιποτε άλλθ Επιτροπι που ζχει ςχζςθ με τον 
αγϊνα φζρει καμία ευκφνθ για οποιεςδιποτε υλικζσ και θκικζσ ηθμίεσ ι 
βλάβεσ ςτο υλικό, για βλάβεσ προερχόμενεσ από τραυματιςμό ι κάνατο 
προςϊπου ςτουσ μετζχοντεσ ι τρίτουσ, που τυχόν ςυμβοφν κατά τθν 
διάρκεια του αγϊνα ι οποιαδιποτε άλλθ ϊρα εν ςχζςθ προσ αυτόν.  

28.3. Είναι αρμοδιότθτα και αποκλειςτικι ευκφνθ του κυβερνιτθ και όςων 
χειρίηονται το ςκάφοσ να κρίνουν τον επαρκι βακμό εκπαιδεφςεωσ και 
εμπειρίασ του πλθρϊματοσ κακϊσ και τον ικανό αρικμό αυτοφ, ϊςτε να 
χειρίηονται το ςκάφοσ που επιβαίνουν με απόλυτθ αςφάλεια, τθν 



ΝΟΕΦ - Οδηγίες Πλου Αγώνα Ανοικτής Θαλάσσης «Ειρήνης – Φιλίας 2018» 10 

υφιςτάμενθ κατάςταςθ και αξιοπλοΐα του ςκάφουσ ςτο οποίο επιβαίνουν, 
ςε ςχζςθ προσ τθν ζνταςθ του ανζμου, τθν κατάςταςθ τθσ κάλαςςασ και τισ 
μετεωρολογικζσ προγνϊςεισ και να αποφαςίςουν αν κα λάβουν μζροσ ι όχι 
ςτον προγραμματιςμζνο αγϊνα ι ιςτιοδρομία του αγϊνα. Ιδιαίτερα 
εφιςτάται θ προςοχι ςτον κεμελιϊδθ κανόνα RRS 4 του Μζρουσ Ι των 
Κανόνων Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ (RRS) τθσ World Sailing «Απόφαςθ για τθν 
ςυμμετοχι ςε ιςτιοδρομία» κακϊσ και ςτα οριηόμενα ςτισ Διατάξεισ τθσ 
Εκνικισ Αρχισ (ΕΙΟ).  

29. ΑΦΑΛΙΗ 

29.1. Όλα τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ πρζπει να διακζτουν τθν προβλεπόμενθ από 
τον νόμο 2743/99 αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι τρίτων. 

29.2. Επιπλζον, το ςκάφοσ πρζπει να είναι αςφαλιςμζνο για τθν αςτικι ευκφνθ 
ζναντι τρίτων κατά τθν ςυμμετοχι του ςε αγϊνεσ ςφμφωνα με τισ Διατάξεισ 
τθσ Εκνικισ Αρχισ (ΕΙΟ). 

30. ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

30.1. Επιτροπή Αγώνων 

Πρόεδροσ : Βαςίλθσ Βιρβίλθσ 

Μζλθ : Γιϊργοσ Κατζκοσ (RO) 

Γιϊργοσ Δθμακαράκοσ 

Γιάννθσ Καλατηισ 

Ιωακείμ Ακαναςίου 

Γιϊργοσ Κοργιανίτθσ 

Βαςίλθσ Αντωνόπουλοσ 

30.2. Επιτροπή Ενςτάςεων 

Πρόεδροσ : Μιχάλθσ Μιτάκθσ IJ/GRE 

Μζλθ : Σταφροσ Κουρισ NJ/GRE 

Κατερίνα Λαγοποφλου 

30.3. Σεχνική Επιτροπή 

 Γιάννθσ Καλατηισ 

30.4. κάφη Επιτροπήσ Αγώνων 

M/Y “RAINMAKER” 

M/Y “FANTASIA” 

 31.            ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

Ακτι Δθλαβζρθ 2, Πειραιάσ 
Τθλζφωνο: 210 4222782  
Φαξ:   210 4222783 
Email:  noef@otenet.gr 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ – ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

 

 

 

ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ – ΑΚΡ. ΚΡΑΟΠΑΝΑΓΙΑ 


