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ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Ο αγώλαο ζα δηέπεηαη από :

Οη Γηεζλείο Καλόλεο Ιζηηνδξνκηώλ ηεο WORLD SAILING 2017 – 2020 (RRS)

Οη Γηεζλείο Καλόλεο International Measurement System (IMS) θαη ORC Rating Systems 2017

Ο Γηεζλήο Καλνληζκόο IRC 2017.

Οη Γηαηάμεηο ηεο Δζληθήο Αξρήο (ΔΙΟ) 2017 θαη νη Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ γηα Αγώλεο Αλνηθηήο Θαιάζζεο 2017.

Ο Δηδηθόο θαλνληζκόο αζθαιείαο γηα αγώλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο ηεο WORLD SAILING 2016-2017 (ISAF
Offshore Special Regulations 2016-2017). Ο αγώλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ καηηγορία 4 ηνπ θαλνληζκνύ.

Σα ζθάθε πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπή VHF, κε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ππνρξεσηηθώλ θαη ζηα
θαλάιηα 68, 69, 71 θαη 72.

Ο Αζιεηηθόο λόκνο θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο ΔΙΟ.

Ο Γηεζλήο Καλνληζκόο Απνθπγήο πγθξνύζεσλ ζηελ Θάιαζζα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ο θαλνληζκόο απηόο
αληηθαζηζηά ηνπο θαλόλεο ηνπ κέξνπο 2 ησλ Καλνληζκώλ Αγώλσλ Ιζηηνπινΐαο (RRS) ηεο WORLD SAILING από ηελ δύζε
κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ.

Η παξνύζα πξνθήξπμε ησλ αγώλσλ, νη Οδεγίεο Πινπ θαη νη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε αληίθαζεο
ππεξηζρύνπλ νη Οδεγίεο Πινπ.
ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ
Ιζρύεη ν θαλνληζκόο ηεο WORLD SAILING 20 θαη σο εθ ηνύηνπ ηα ζθάθε πνπ επηζπκνύλ λα θέξνπλ δηαθήκηζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ αγώλα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θαλνληζκνύ θαη επηπιένλ κε
όζα νξίδεη ζρεηηθά, ε Δζληθή ηνπο Αξρή.
θάθε πνπ θέξνπλ δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ ζρεηηθή άδεηα από ηελ Δζληθή Αξρή ηνπο καδί κε ηηο
δήισζε ζπκκεηνρήο.
Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλ. 20 ηεο WORLD SAILING ζα ηζρύζεη ην άββαην 10/06/2017, από ηηο 7:00 έσο ηηο
22:00.
Ο Ν.Α.. κπνξεί λα απαηηήζεη ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε λα θέξνπλ δηαθήκηζε κε ζήκα Υνξεγνύ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ
αγώλα (πρ. Αξηζκόο Πιώξεο κε Γηαθήκηζε,εκαία Υνξεγνύ Δπηηόλνπ).
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ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΗΛΩΔΙ
3.1
ηνλ αγώλα γίλνληαη δεθηά ζθάθε κε έγθπξν πηζηνπνηεηηθό ιζοζσγιζμού ORC International, ORC Club, και IRC.
3.2
Οη δειώζεηο θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, γηα όια ηα ζθάθε, ππνβάιινληαη κε ην εηδηθό Δληππν Γήισζεο, ζηελ
Γξακκαηεία ηνπ Ν.Α.. κέρξη ηελ Πέμπηη 08 Ιοσνίοσ 2017 20:00h. Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκαηείαο Σξίηε –
Πέκπηε 09:30 – 13:30 & Γεπηέξα – Παξαζθεπή 17:00 – 20:00 Σειέθσλν: 210 4174395, Fax: 210 4138290 Email :
info@nas.org.gr
3.3
Κάζε δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από :

Έληππν Αίηεζεο πκκεηνρήο ζε Αγώλα κε απνδνρή επζύλεο θαη Σειέθσλν επηθνηλσλίαο ζηελ ηεξηά θαη ζην
θάθνο, ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν.

Έγθπξν πηζηνπνηεηηθό ηζνδπγηζκνύ κε εκεξνκελία έθδνζεο 2017.

Βεβαίσζε ηζρύνπζαο αζθάιηζεο γηα ηελ αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο, θαζώο θαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε αγώλεο
αλ απηό δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ Βεβαίσζε.

Καηάζηαζε πιεξώκαηνο κε νλνκαηεπώλπκν, αξηζκό δειηίνπ αζιεηή γηα θάζε κέινο ηνπ πιεξώκαηνο.

Δλατιζηο πλήρωμα 2 άηομα
3.4
Σν δηθαησκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη: 20 Δπξώ. Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θαη βαζκνιόγεζε ζε μια και μόνο καηηγορία
ζθαθώλ.
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ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ - ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΚΛΑΔΩΝ / ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ
4.1
Σα ζθάθε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγώλα «ΣΑΟ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ 2017» ζα δηαρσξηζηνύλ ζηηο θιάζεηο ORC INT,
ORC CLUB, Non Spinnaker και IRC
4.2
Η Δπηηξνπή Αγώλα έρεη ην δηθαίσκα, ζύκθσλα κε ηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο Δ.Α.Θ. λα δηαρσξίζεη ή λα ζπγρσλεύζεη ηηο
θιάζεηο / θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή.
4.3
Σα ζκάθη με πιζηοποιηηικό Non Spinnaker NS θα ενηατθούν σποτρεωηικά ζηην καηηγορία ασηή. Προϋπόθεζη
για να ζτημαηιζηεί η καηηγορία είναι να εκκινήζοσν ηοσλάτιζηον 3 ζκάθη ζε διαθορεηική περίπηωζη η
καηήγορία ασηή δεν θα ζτημαηιζηεί και ηα ζκάθη μπορούν να ζσμμεηάζτοσν εκηός ζσναγωνιζμού.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΙΣΙΟΓΡΟΜΙΔ - ΔΚΓΗΛΩΔΙ

ΠΔΜΠΣΗ 08/06/17

20:00

ΛΗΞΗ ΥΡΟΝΙΚΟΤ ΟΡΙΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 09/06/17

19:00

ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΓΗΓΙΩΝ ΠΛΟΤ

ΑΒΒΑΣΟ 10/06/17

11:00

ΙΣΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΔΛΔΓΥΟ – ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΙ ΚΑΦΩΝ
Η Σερληθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγμεη απξνεηδνπνίεηα νπνηνδήπνηε θάθνο, πξηλ, θαηά ηελ Γηάξθεηα θαη κεηά ην
ηέινο ηνπ αγώλα όπσο νξίδεηαη ζηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΙΟ/ΔΑΘ.
6.2 Όια ηα παληά πνπ ζα θέξνπλ ηα ζθάθε πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηζνδπγηζκνύ ORC International, ORC Club &
Non Spinnaker, εθηόο ησλ παληώλ ζπέιιεο, πξέπεη λα είλαη θαηακεηξεκέλα θαη λα θέξνπλ έγθπξε ζθξαγίδα θαηακέηξεζεο
IMS.
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ηε δηάζεζε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζθάθνο αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαηακέηξεζεο
καδί κε ηελ δεύηεξε ζειίδα ηνπ, όπνπ απαηηείηαη.
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ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ
Οη Οδεγίεο Πινπ ζα δνζνύλ ζηελ πγθέληξσζε Κπβεξλεηώλ.
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ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΙΣΙΟΓΡΟΜΙΩΝ
Ο αξσληθόο Κόιπνο.
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ΓΙΑΓΡΟΜΗ
ΦΑΛΗΡΟ – ΚΑΙΓΙ – ΦΑΛΗΡΟ πεξίπνπ 20λκ ή αληίζηνηρε ελαιιαθηηθή δηαδξνκή πνπ ζα αλαθνηλσζεί ζηηο Οδεγίεο Πινύ.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΥΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ – ΤΣΗΜΑ ΓΙΟΡΘΩΔΩ ΥΡΟΝΟΤ
Θα εθαξκνζηεί ην ρακειό ζύζηεκα βαζκνινγίαο (Low Point) όπσο απηό αλαγξάθεηαη ζηνπο RRS 2017 - 2020
Σν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ηα ζθάθε ORC INT, ORC CLUB & Non Spinnaker ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν
GPH*2*Απόζηαζε ελώ γηα ηα ζθάθε IRC BSF*2*Απόζηαζε
Γηα ηα ζθάθε θιάζεο ORCINT ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα Performance Curve Scoring-Constructed Course . Tα
δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζρεηηθά κε ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ δηεύζπλζε ηνπ
αλέκνπ δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ιόγν αίηεζεο γηα επαλόξζσζε. ε πεξίπησζε κε θαηάιιεισλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ
γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ, ζα εθαξκνζηεί ελαιιαθηηθά ην ζύζηεκα Tripple TOD Coastal
Γηα ηα ζθάθε θιάζεο ORC Club & NS ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα PCS – Ocean Course θαη ελαιιαθηηθά ην ζύζηεκα
Tripple TOD Coastal
Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά IRC ζθάθε ζα εθαξκνζηεί ην ζύζηεκα Time on Time.
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ΔΠΑΘΛΑ
Θα απνλεκεζνύλ Έπαζια ζηνλ 1ν, 2ν θαη 3ν ληθεηή θάζε Καηεγνξίαο ηνπ Αγώλα αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή (5 ζθάθε – 1νο
Νηθ, 6-9 1νο & 2νο Νηθ, 10+ζθάθε 1νο, 2νο, 3νο Νηθ).
Η απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεη ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί.
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ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ
Ο Ν.Α.., ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ, ε Σερληθή Δπηηξνπή θαη νπνηνδήπνηε
άιιν πξόζσπν ή ζώκα πνπ αλακηγλύνληαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ αγώλα δε θέξνπλ θακία επζύλε γηα πιηθέο δεκηέο ή
ζσκαηηθέο βιάβεο, ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην ή όηη άιιν ήζειε ζπκβεί ζηνπο αγσληδόκελνπο ή ζηα ζθάθε ηνπο, πξηλ, θαηά ηελ
δηάξθεηα ή κεηά ηνλ αγώλα πνπ αλαθέξεηαη ζε απηή ηελ Πξνθήξπμε. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην ζεκειηώδε Καλόλα 4
«Απόθαζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζε Ιζηηνδξνκία» ηνπ Μέξνπο 1 ησλ RRS, πνπ νξίδεη όηη : «Έλα ζθάθνο είλαη απνθιεηζηηθά
ππεύζπλν γηα ηελ Απόθαζε, εάλ ζα εθθηλήζεη ή ζα ζπλερίζεη έλαλ αγώλα».
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ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΑΣΩΝ
Κάζε ζπκκεηέρνλ ζθάθνο πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν κε ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο πξνο ηξίηνπο, ζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο Γηαηάμεηο ηεο Δζληθήο Αξρήο (ΔΙΟ). Οη ηδηνθηήηεο είλαη ππεύζπλνη λα έρνπλ
επαξθή αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα επζύλε εμ αδηθνπξαμίαο θαη αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο (ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πιηθέο
δεκίεο) ξεηά ζε ηζρύ θαηά ηελ δηάξθεηα Ιζηηνπιντθνύ αγώλα.
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ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΜΔ
Οη αγσληδόκελνη, νη ηδηνθηήηεο θαη νη θηινμελνύκελνί ηνπο παξαρσξνύλ ην απόιπην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζηνλ
δηνξγαλσηή λα δεκνζηεύζεη ή/θαη λα εθπέκςεη ζε νπνηνδήπνηε κέζν ελεκέξσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ηειενπηηθώλ δηαθεκίζεσλ θαη όρη κόλνλ, θσηνγξαθίεο ή video πξνζώπσλ θαη ζθαθώλ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο δηνξγάλσζεο, γηα ελεκεξσηηθνύο ή δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο ή γηα δειηία ηύπνπ.

ΜΑΙΟ 2017
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
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