ΛΑΡΗΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ
ΗΠΡΗΝΞΙΝΦΘΝΠ ΑΓΥΛΑΠ «ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ 2017»

ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ
1. ΘΑΛΝΛΔΠ

Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 1 ηεο
Πξνθύξεμεο ηνπ αγώλα.

1.2 Ν κανόνας RRS 28 ηροποποιείηαι ως ακολούθως:
(α) ζηνλ θαλόλα 28.1 δηαγξάθεηαη ε πξώηε πξόηαζε θαη αληηθαζίζηαηαη κε:
«Έλα ζθάθνο πξέπεη λα δηαζρίζεη ηελ γξακκή εθθίλεζεο κεηά ην ζήκα εθθίλεζεο αθνύ
πξνεγνπκέλσο επξίζθεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ πξν εθθίλεζεο πεξηνρή θαη λα ηζηηνδξνκήζεη ηελ
δηαδξνκή πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο νδεγίεο πινπ θαη λα ηεξκαηίζεη.»
(β) ζηον κανόνα 28.2 διαγράθεηαι η πρώηη πρόηαζη και ανηικαθίζηαηαι ως
ακολούθως:
«Έλα λήκα πνπ αλαπαξηζηά ηελ πνξεία ελόο ζθάθνπο από ηελ ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα πιεζηάδεη
ηελ γξακκή εθθίλεζεο από ηελ πξν εθθίλεζεο πεξηνρή γηα λα ηελ δηαζρίζεη κέρξη λα ηεξκαηίζεη
πξέπεη όηαλ ηελησζεί ………»
2. ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΡΝΠ ΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝΠ

Οη αλαθνηλώζεηο ζα δεκνζηεύνληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη ζην site ηνπ ΛΑ
www.nas.org.gr .

3. ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΡΗΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο νδεγίεο Πινπ ζα δεκνζηεύεηαη πξηλ από ηηο 9:00 ηεο εκέξαο πνπ ηίζεηαη
ζε ηζρύ.

4. ΠΖΚΑΡΑ ΠΡΖ ΠΡΔΟΗΑ

ήκαηα ζηε ζηεξηά ζα επηδεηθλύνληαη ζηνλ Ηζηό, ηνπ Λ.Α..

5. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΗΠΡΗΝΓΟΝΚΗΥΛ - ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ

CLASS : ORC INT_B – ORC CLUB – NS
Δκκίνηζη : 11:00
Γιαδρομές : Offshore
Αξ. Δπηζείνληαο : Λο 3 - ΦΑΙΖΡΟ – ΘΑΗΓΗ – ΦΑΙΖΡΟ
Αξ. Δπηζείνληαο : Λο 4 - ΦΑΙΖΡΟ – Κ. ΙΑΓΟΤΑ – ΦΑΙΖΡΟ

Απόζηαζε : 20λκ
Απόζηαζε : 25 λκ

CLASS : ORC INT_A – IRC
Δκκίνηζη : 11:30
Γιαδρομές : Inshore ή Offshore
Αξ. Δπηζείνληαο : Λο 5 - Γύν (2) ηζηηνδξνκίεο Όξηζα – Πξύκα
Απόζηαζε : 6 – 8 λκ
Αξ. Δπηζείνληαο : Λο 6 - Πεξίπινπο ζεκαληήξσλ ηξηγσληθήο δηαδξνκήο ειεγρόκελνπ ζηίβνπ.
Απόζηαζε : 12 λκ
Αξ. Δπηζείνληαο : Λο 3 - ΦΑΙΖΡΟ – ΘΑΗΓΗ – ΦΑΙΖΡΟ
Απόζηαζε : 20λκ
Αξ. Δπηζείνληαο : Λο 4 - ΦΑΙΖΡΟ – Κ. ΙΑΓΟΤΑ – ΦΑΙΖΡΟ
Απόζηαζε : 25 λκ
Πξνϋπόζεζε γηα λα εθθηλήζνπλ νη Inshore ηζηηνδξνκίεο είλαη ε έληαζε ηνπ αλέκνπ λα είλαη ην
ειάρηζην 6kts. Δίλαη ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο λα εθθηλήζεη ηζηηνδξνκία κε ρακειόηεξε έληαζε.
6. ΠΖΚΔΗΑ ΠΡΟΝΦΖΠ – ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΞΙΝ – ΑΙΙΑΓΖ ΠΖΚΔΗΝ – ΔΞΗΒΟΑΣΛΠΖ

 ΠΖΚΔΗΑ ΠΡΟΝΦΖΠ
Γηα ηε δηαδξνκή Λο5 ηα ζεκεία Κ1, Κ2 (s & p) ζα είλαη θίηξηλνη ζεκαληήξεο ζρήκαηνο
ππξακίδαο. Σν ζεκείν Κ1Α ζα είλαη θόθθηλνο ζεκαληήξαο θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο.
Γηα ηε δηαδξνκή Λο6 ηα ζεκεία Κ1, Κ2, Κ3 ζα είλαη θίηξηλνη ζεκαληήξεο ζρήκαηνο ππξακίδαο.
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 ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΞΙΝ
Γιαδρομή Λο3 : Ζ βξαρνλεζίδα ΘΑΒΝΟΝΛΖΠΗ ζα αθεζεί ΑΟΗΠΡΔΟΑ ζην ζθέινο ΦάιεξνΘαζίδη θαη ΓΔΜΗΑ ζην ζθέινο Θαζίδη-Φάιεξν. Ζ βξαρνλεζίδα ΘΑΠΗΓΗ ζα αθεζεί ΑΟΗΠΡΔΟΑ.
Γιαδρομή Λο4 : Ζ Βξαρνλεζίδα Κ. Ιαγνπζα ζα αθεζεί ΓΔΜΗΑ
Γιαδρομή Λο5 : Σα ζεκεία ζηξνθήο Κ1 & Κ1Α ζα αθεζνύλ ΑΟΗΠΡΔΟΑ
Γιαδρομή Λο6 : Όια ηα ζεκεία ζηξνθήο ζα αθεζνύλ ΑΟΗΠΡΔΟΑ
 ΑΙΙΑΓΖ ΠΖΚΔΗΝ Όρηζα-Ξρύμα :
Όηαλ αιιάδεη θάπνην ζεκείν ζηξνθήο κεηά ηελ εθθίλεζε, ε Δπηηξνπή Αγώλνο ζα πνληίζεη ην
λέν ζεκείν θαη ζα απνκαθξύλεη ην αξρηθό ζεκείν ην ηαρύηεξν δπλαηό. Όηαλ ζε κηα
κεηαγελέζηεξε αιιαγή δηαδξνκήο αληηθαηαζηαζεί έλα λέν ζεκείν, απηό ζα αληηθαηαζηαζεί κε
έλα αξρηθό ζεκείν. Οπνηνδήπνηε ζεκείν ζηξνθήο ηεο δηαδξνκήο κεηά ην λέν ζεκείν κπνξεί λα
αιιαρζεί ώζηε λα δηαηεξεζεί ε γεσκεηξία ηεο δηαδξνκήο. ε πεξίπησζε πνπ αιιάμεη ε ζέζε
ηνπ ζεκείνπ Κ1, ην ζεκείν Κ1A θαηαξγείηαη θαη δελ απνηειεί ζεκείν παξάθακςεο.
 ΔΞΗΒΟΑΣΛΠΖ :
Γηα ηηο offshore ηζηηνδξνκίεο ΓΔΛ ΞΟΝΒΙΔΞΔΡΑΗ.
Γηα ηηο inshore δηαδξνκέο (Όρηζα-Ξρύμα & Ρριγωνική) όπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί (RRS
32) θαη αθνύ έρεη δηεμαρζεί ηνπιάρηζηνλ κηα παιηλδξόκεζε ή έλα ηξίγσλν.
7. ΓΗΑΣΥΟΗΠΚΝΠ – ΠΓΣΥΛΔΠΖ ΘΙΑΠΔΥΛ / ΘΑΡΖΓΝΟΗΥΛ

7.1 Οη θιάζεηο ησλ ζθαθώλ ORC INT, ORC CLUB, NS θαη IRC έρνπλ ρσξηζηεί ή ζπγρσλεπηεί ζε
θαηεγνξίεο όπσο θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκεηερόλησλ.
7.2 Σα ζθάθε κε πηζηνπνηεηηθό NON SPINNAKER (NS) εληάζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ θαηεγνξία
απηή. Πξνϋπόζεζε γηα λα ζρεκαηηζηεί ε θαηεγνξία είλαη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 ζθάθε ζε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα ζθάθε ζα εληαρζνύλ ζηελ αληίζηνηρε θιάζε κε βάζε ην πηζηνπνηεηηθό
ηνπο.

8. ΠΖΚΑΗΔΠ ΘΙΑΠΔΥΛ

Οη εκαίεο αλα θιάζε ζα είλαη :
ν αξηζκεηηθόο επηζείνληαο Λο 1 γηα ORC INT_B, ORC CLUB & Non Spinnaker
o αξηζκεηηθόο επηζείνληαο Λο 2 γηα ηα ORC INT_A & IRC.
9. ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΘΑΦΥΛ ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΔΘΘΗΛΖΠΖ

Σα ζθάθε είλαη ππνρξεσκέλα, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο (5ιεπην) ηεο
ηζηηνδξνκίαο, λα δηέιζνπλ από ηε Ξρύμη ηοσ ζκάθοσς Δπιηροπής γηα λα θαηαγξαθνύλ. θάθε
πνπ δελ ζα αλαγλσξηζηνύλ ζα ραξαθηεξηζζνύλ DNC.
θάθε πνπ γηα ζνβαξό ιόγν δελ πξόιαβαλ λα δηέιζνπλ πιεζίνλ ηνπ ζθάθνπο Δπηηξνπήο, νθείινπλ
λα εηδνπνηήζνπλ ζην θαλάιη VHF ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ γηα ηελ πξόζεζή ηνπο λα εθθηλήζνπλ.

10. ΔΘΘΗΛΖΠΖ

10.1 Ζ εθθίλεζε ζα δνζεί όπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ θαλόλα 26 ηνπ Θαλνληζκνύ RRS 2017- 2020 ηεο
W.S. γηα όια ηα ζθάθε. Οη ρξόλνη πξέπεη λα ιακβάλνληαη από ηα νπηηθά ζήκαηα. Απνπζία ελόο
ερεηηθνύ ζήκαηνο πξέπεη λα αγλνείηαη.
10.2 Σα ζήκαηα εθθίλεζεο ζα επηδεηθλύνληαη ζε ηζηό ηνπ ζθάθνπο Δπηηξνπήο ην νπνίν ζα θέξεη
πορηοκαλί ζεκαία “RC”. Ζ Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα επηιέμεη λα εθθηλήζεη καδί όιεο ηηο θιάζεηο
ή ρσξηζηά.
10.3 Έλα ζθάθνο κπνξεί λα εθθηλήζεη κέρξη θαη 15 ιεπηά κεηά ην ζήκα εθθηλήζεσο. Όζα ζθάθε
δελ εθθηλήζνπλ εληόο ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξόλνπ ζα βαζκνινγνύληαη σο κε εθθηλήζαληα (DNS).
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11. ΓΟΑΚΚΔΠ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝ

 Inshore Ηζηιοδρομίες
ΌΟΡΠΑ - ΞΟΚΑ
Ζ γραμμή ηης εκκίνηζης νξίδεηαη κεηαμύ ζεκαίαο “RC” επί ηνπ ζθάθνπο Δπηηξνπήο ζην δεμί
άθξν θαη ζεκαληήξα κε ηζηό θαη ζεκαία πνξηνθαιί ρξώκαηνο ζην αξηζηεξό άθξν. (Βλ. ζτεηικό
Ξροζάρηημα).
Ζ γραμμή ηοσ ηερμαηιζμού νξίδεηαη κεηαμύ κπιε ζεκαίαο ηνπνζεηεκέλεο ζηνλ ηζηό ηνπ
ζθάθνπο Δπηηξνπήο αξηζηεξά θαη πνληηζκέλνπ ζεκαληήξα κε ηζηό θαη ζεκαία ρξώκαηνο πνξηνθαιί
ζηα δεμηά.
ΡΟΗΓΥΛΗΘΖ ΓΗΑΓΟΝΚΖ
Ζ γραμμή ηης εκκίνηζης νξίδεηαη κεηαμύ ζεκαίαο “RC” επί ηνπ ζθάθνπο Δπηηξνπήο ζην δεμί
άθξν θαη ζεκαληήξα κε ηζηό θαη ζεκαία πνξηνθαιί ρξώκαηνο ζην αξηζηεξό άθξν. (Βλ. ζτεηικό
Ξροζάρηημα).
Για ηην ηριγωνική διαδρομή η γραμμή ηοσ ηερμαηιζμού νξίδεηαη κεηαμύ κπιε ζεκαίαο
ηνπνζεηεκέλεο ζηνλ ηζηό ηνπ ζθάθνπο Δπηηξνπήο ζηα δεμηά θαη αξηζηεξά πνληηζκέλνπ ζεκαληήξα
(Κ1)
 Offshore Ηζηιοδρομίες
Ζ γραμμή ηης εκκίνηζης νξίδεηαη κεηαμύ ζεκαίαο “RC” επί ηνπ ζθάθνπο Δπηηξνπήο ζην δεμί
άθξν θαη ζεκαληήξα κε ηζηό θαη ζεκαία πνξηνθαιί ρξώκαηνο ζην αξηζηεξό άθξν. (Βλ. ζτεηικό
Ξροζάρηημα).
Ζ γραμμή ηοσ ηερμαηιζμού νξίδεηαη κεηαμύ κπιε ζεκαίαο ηνπνζεηεκέλεο ζηνλ ηζηό ηνπ ΛΑ
αξηζηεξά θαη δεμηά ν θαλόο ζηελ ΛΓ άθξε ηνπ θπκαηνζξαύζηε ηνπ ηαδίνπ Δηξήλεο & Φηιίαο.
Ζ ελδερόκελε απνπζία ή θαθή ιεηηνπξγία ηνπ θαλνύ δελ δίλεη ην δηθαίσκα αίηεζεο επαλόξζσζεο
ζηνπο αγσληδόκελνπο.
12. ΚΔΟΗΘΖ – ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΘΙΖΠΖ

12.1 Κερική ανάκληζη ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 29.1 ησλ Γηεζλώλ Θαλνληζκώλ
Ηζηηνδξνκηώλ ηεο WORLD SAILING 2017-2020.
Δάλ ππάξρεη δπλαηόηεηα, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα πξνζπαζήζεη λα εθπέκςεη ηνλ αξηζκό ηζηίνπ ε ην
όλνκα ηνπ ζθάθνπο πνπ αλαγλσξίζηεθε OCS ζην θαλάιη 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)
12.2 Γενική ανάκληζη ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 29.2 ησλ Γηεζλώλ Θαλνληζκώλ
Ηζηηνδξνκηώλ ηεο WORLD SAILING 2017-2020. Όηαλ έρεη δνζεί Γεληθή αλάθιεζε, ε εθθίλεζε ηεο
επόκελεο θαηεγνξίαο ζα αλαβάιιεηαη αλαιόγσο.
13. ΣΟΝΛΗΘΑ ΝΟΗΑ

13.1 Offshore Ηζηιοδρομίες & Ρριγωνική Γιαδρομή
Σν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ζθάθε ORC ππνινγίδεηαη από ην δηπιάζην ηνπ ζπληειεζηή GPH x
Απόζηαζη διαδρομής (Αρθρο 5). Σν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ζθάθε IRC ππνινγίδεηαη
από ην δηπιάζην ηνπ ζπληειεζηή BSF x Απόζηαζη διαδρομής (Άρθρο 5)
13.2 Ηζηιοδρομία Όρηζα - Ξρύμα
Σν ρξνληθό όξην γηα όια ηα ζθάθε είλαη δπνκηζε (2,5) ώξεο από ηελ ώξα εθθίλεζεο ηεο θάζε
ηζηηνδξνκίαο.
13.3 Σν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ θάζε ζθάθνπο αλαγξάθεηαη ζηε θαηάζηαζε ζπκκεηνρώλ ησλ
ζθαθώλ.
Δθηζηάηαη πξνζνρή ζην όηη ηα αλαγξαθόκελα όξηα ηεξκαηηζκνύ αθνξνύλ ρξόλν δηάξθεηαο πιεύζεο.
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Θάζε ζθάθνο πνπ απνηπγράλεη λα ηεξκαηίζεη κέζα ζην ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ κηαο ηζηηνδξνκίαο,
όπσο απηό έρεη θαζνξηζηεί, ζα βαζκνινγείηαη ζαλ «Did Not Finish». Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 35 θαη
A4
14. ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ / ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΝΟΘΥΠΔΥΠ ΣΟΝΛΝ / ΔΘΓΝΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ

14.1 Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξνζάξηεκα Α4 ησλ
R.R.S. ηεο WORLD SAILING 2017 – 2020
14.2 Γηα ηα ζθάθε θιάζεο ORC INT_A ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα Performance Curve
Scoring-Constructed Course. ε πεξίπησζε κε θαηάιιεισλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ γηα ηελ
εμαγσγή απνηειεζκάησλ, ζα εθαξκνζηεί ελαιιαθηηθά ην ζύζηεκα PCS – Windward/Leeward ή PCS

– Ocean Course.

14.3 Γηα ηα ζθάθε θιάζεο ORC INT_B ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα Performance Curve
Scoring-Constructed Course. ε πεξίπησζε κε θαηάιιεισλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ γηα ηελ
εμαγσγή απνηειεζκάησλ, ζα εθαξκνζηεί ελαιιαθηηθά ην ζύζηεκα PCS – Ocean Course
14.4 Γηα ηα ζθάθε ORC CLUB & NS ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζύζηεκα PCS – Ocean Course.
14.5 Γηα ηα ζθάθε IRC ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ηύπνο Time – on –Time
14.6 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.
14.7 Κεηά ην ηέινο ηεο ηζηηνδξνκίαο ζα εθδνζνύλ πξνζσξηλά απνηειέζκαηα. Σα ηειηθά ζα
εθδνζνύλ κεηά ηελ εθδίθαζε ηπρώλ ελζηάζεσλ.
15. ΑΘΗΛΖΠΗΑ ΚΖΣΑΛΥΛ

Απαγόξεπζε ιεηηνπξγίαο κεραλήο κεηά ην πξνπαξαζθεπαζηηθό ζήκα ηεο εθθίλεζεο (4λεπηο). Θάζε
ρξήζε κεραλήο γηα πξόσζε ηνπ ζθάθνπο ή άιιν ιόγν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα πξέπεη λα
δεισζεί γξαπηώο ζηελ Δπηηξνπή Αγώλα ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ζθάθνπο θαη ην
αξγόηεξν εληόο 1 ώξαο από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο.

16. ΡΔΟΚΑΡΗΕΝΛΡΑ ΠΘΑΦΖ

Θάζε ζθάθνο πνπ ηεξκαηίδεη ζα επηζεκαίλεηαη από ην θιηκάθην ηεξκαηηζκνύ ηνπ αγώλα κε ερεηηθό
ζήκα θαη νθείιεη λα αλαθέξεη ζην VHF Αξηζκό Ηζηίσλ θαη Ολνκα. Δίναι εσθύνη ηοσ κάθε
κσβερνήηη να επαληθεύζει οηι ηο ζκάθος ηοσ έτει ηερμαηίζει.

17. ΔΓΘΑΡΑΙΔΗΤΖ ΑΓΥΛΑ

Σα ζθάθε πνπ γηα νπνηαδήπνηε ιόγν θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο εγθαηαιείςνπλ ηνλ
αγώλα, έρνπλ ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζνπλ ακέζσο ηελ Δπηηξνπή Αγώλα ζην θαλάιη ηνπ VHF ή ζηα
ηειέθσλα, 6944 356225, 6932 205673.
Ζ κε ζπκκόξθσζε κε ην παξώλ άξζξν κπνξεί λα απνηειέζεη ιόγν Έλζηαζεο εθ κέξνπο ηεο
Δπηηξνπήο αγώλα θαη γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά

18. ΓΖΙΥΠΖ ΚΖ ΡΖΟΖΠΖΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΥΛ

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα δελ ηεξήζεθαλ νη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ πξνθήξπμε ηνπ αγώλα, πξέπεη ν θπβεξλήηεο ηνπ ζθάθνπο λα ην δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ
αγώλα κέζα ζε κηα (1) ώξα από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ζθάθνπο ζην εηδηθό έληππν πνπ δηαζέηεη ε
Δπηηξνπή αγώλα.

19. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ- ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΝΗΛΔΠ - ΞΑΟΑΒΑΠΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΥΛ – ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΞΝΗΛΥΛ

19.1 Γηα παξαβάζεηο άιιεο ηνπ Κέξνπο 2 ησλ Γηεζλώλ Θαλνληζκώλ Ηζηηνδξνκηώλ ηεο WORLD
SAILING ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 14 ησλ Δηδηθώλ Γηαηάμεσλ ηεο ΔΑΘ γηα αγώλεο Αλνηθηήο
Θαιάζζεο 2017.
19.2 θάθνο πνπ δελ εθάξκνζε ην άξζξν 6 ησλ Οδεγηώλ Πινπ ζα ραξαθηεξίδεηαη ώο DNF ζηελ
ηξέρνπζα ηζηηνδξνκία.
19.3 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 WORLD SAILING 2017-2020
Λαπηηθόο Αζιεηηθόο ύλδεζκνο
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(θαλόλεο RRS 44.1 & 44.2).
19.4 Έλα ζθάθνο πνπ έρεη απηνηηκσξεζεί πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη κία δήισζε ζπκκόξθσζεο ζηε
Γξακκαηεία, κέζα ζην ρξνληθό όξην πνπ πξνβιέπεηαη γηα ππνβνιή ελζηάζεσλ.
19.5 θάθνο πνπ δηέζρηζε ηε γξακκή εθθίλεζεο πξηλ ην ζρεηηθό ζήκα θαη δελ επαλόξζσζε ζα
ραξαθηεξίδεηαη OCS θαη ζα ιακβάλεη πνηλή ηνλ αξηζκό ησλ δεισζέλησλ ζθαθώλ ζύλ έλα.
19.6 Οη ελζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζην εηδηθό έληππν ελζηάζεσλ Ηζηηνδξνκηώλ θαη ζα
γίλνληαη δεθηέο από ηελ Δπηηξνπή Αγώλα κέρξη θαη κηα (1) ώξα κεηά ην ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ
ηνπ εληζηάκελνπ ζθάθνπο.Οη ελζηάζεηο ζα εθδηθαζηνύλ ηελ Γεπηέξα 4 Γεθεκβξίνπ 2017 Χξα
19:00.
20. ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ

Ζ Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα είλαη ζπλερώο ζε αθξόαζε ζην θαλάιη 71 VHF θαη ζηα ηειέθσλα 6944
356225 Θαηέθνο Γηώξγνο & 6932 205673 Βνπιγαξίδεο Θάλνο

21. ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΥΛ ΠΘΑΦΥΛ.

21.1 Θα γίλνπλ έιεγρνη θαηακέηξεζεο θαη επηζεσξήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ ζύκθσλα κε
ηηο ηζρύνπζεο Δηδηθέο Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ/ΔΗΟ.
21.2 Ζ Σερληθή Δπηηξνπή κπνξεί λα ειέγμεη απξνεηδνπνίεηα νπνηνδήπνηε ζθάθνο πξηλ ηελ εθθίλεζε
ή κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ.
21.3 ηε δηάζεζε ησλ επηζεσξεηώλ εμνπιηζκνύ ηνπ αγώλα πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζθάθνο
αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ Ηζνδπγηζκνύ καδί κε ην Measurement Inventory (όπνπ απαηηείηαη).
21.4 Ο ηδηνθηήηεο ή ν εληεηαικέλνο εθπξόζσπνο απηνύ πξέπεη λα γλσξίδεη όηη ζύκθσλα κε ηνλ
θαλνληζκό RRS έρεη ηελ επζύλε λα δηαηεξεί ην ζθάθνο ζύκθσλν κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο θιάζεο.
Όηη ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό OSR πξέπεη λα θαζνξίζεη έλα άηνκν πνπ ζα αλαιάβεη ηηο επζύλεο
ηνπ επί θεθαιήο (ππεπζύλνπ) ζηελ πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ηδίνπ θαη όηη ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο
ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλν κε ηηο δηαδηθαζίεο Πξώησλ Βνεζεηώλ, Τπνζεξκία,
Πληγκό, Θαξδηνπλεπκνληθε αλάηαμε θαη ζρεηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο.
21.5 Όια ηα παληά πνπ ζα θέξνπλ ηα ζθάθε πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ORC
International & ORC Club, εθηόο ησλ παληώλ ζπέιιεο, πξέπεη λα είλαη θαηακεηξεκέλα θαη λα
θέξνπλ έγθπξε ζθξαγίδα θαηακέηξεζεο IMS.
22. ΑΞΝΛΝΚΖ ΔΞΑΘΙΥΛ

22.1 Θα απνλεκεζνύλ Έπαζια ζηνλ 1ν, 2ν θαη 3ν ληθεηή θάζε θαηεγνξίαο αλάινγα κε ηε
ζπκκεηνρή (5 ζθάθε – 1νο Ληθ, 6-9 ζθάθε 1νο & 2νο Ληθ, 10+ζθάθε 1νο, 2νο, 3νο Ληθ).
22.2 Ζ απνλνκέο ησλ επάζισλ γηα ηνπο αγώλεο «ΙΑΓΝΠΠΔΠ – ΦΙΔΒΔΠ 2017»,
«Ρ. ΠΡΑΟΝΞΝΙΝ 2017» & «ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ 2017» ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε 6 Γεθεκβξίνπ θαη
ώξα 19:30 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΛΑ. ηα πιεξώκαηα ζα πξνζθεξζεί θαη ε παξαδνζηαθή
θαζνιάδα.

23. ΠΘΑΦΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΑΓΥΛΑ

Σα ζθάθε επηηξνπώλ ζα θέξνπλ ηα αθόινπζα δηαθξηηηθά :
θάθνο Δπηηξνπήο Αγώλα: εκαία Γξάκκαηα «RC»
Βνεζεηηθό Φνπζθσηό θάθνο : εκαία ρξώκαηνο Πνξηνθαιί.
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24. ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ
ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ
ΚΑΡΘΟΚΗΥΑΙΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ
ΚΑΙΑΦΔΘΑ ΛΗΘΟΙΑΟ
ΣΑΘΖ ΒΑΗΙΔΗΟ

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΑΓΥΛΑ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ : ΘΑΣΔΘΟ ΓΗΧΡΓΟ
ΚΔΙΖ
: ΒΟΤΙΓΑΡΗΓΖ ΑΘΑΛΑΗΟ
ΠΡΧΣΟΦΑΙΣΖ ΘΑΛΑΖ
ΥΑΛΗΧΣΖ ΘΧΛΣΑΛΣΗΛΟ
ΘΑΗΣΑΣΕΗΓΟΤ ΘΑΣΔΡΗΛΑ
ΕΑΥΑΡΗΛΖ ΔΙΗΑΒΔΣ
ΠΑΠΑΚΑΘΑΡΗΟ ΘΏΣΑ
ΚΑΛΗΘΑ ΘΧΣΑ

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΛΠΡΑΠΔΥΛ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ :
ΚΔΙΖ :

ΓΟΑΚΚΑΡEΗΑ ΑΓΥΛΑ :
ΔΙΔΤΘΔΡΗΑ ΠΑΣΡΔΙΑΘΖ
ΒΑΓΓΔΙΖ ΠΟΙΤΘΑΛΓΡΗΧΣΖ

ΣΑΤΡΟ ΘΟΤΡΖ
ΑΙΗΛΑ ΣΡΑΣΖΓΗΟΤ
ΚΗΥΑΙΖ ΘΟΠΔΙΟ

ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ : ΘΑΣΔΘΟ ΓΗΧΡΓΟ

Γεθέκβξηνο 2017
Δθ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα
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ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ – ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ

ΤΕΡΜ

ΕΚΚ

ΘΑΠΗΓΗΠ

ΓΗΑΓΟΝΚΖ : ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΝΠ ΔΞΗΠΔΗΝΛ «3» ΓΘΠ
ΔΘΘΗΛΖΖ – ΒΡΑΥΟΛΖΗΓΑ ΘΑΗΓΗ - ΣΔΡΚΑΣΗΚΟ
ΚΖΘΟ ΓΗΑΓΡΟΚΖ 20 ΛΚ ΠΔΡΗΠΟΤ
ΠΖΚΔΗΝ ΠΡΟΝΦΖΠ ΑΟΗΠΡΔΟΑ
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Μ. ΛΑΓΟΥΣΑ

ΓΗΑΓΟΝΚΖ : ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΝΠ ΔΞΗΠΔΗΝΛ «4» ΓΘΠ
ΔΘΘΗΛΖΖ – ΒΡΑΥΟΛΖΗΓΑ Κ. ΙΑΓΟΤΑ - ΣΔΡΚΑΣΗΚΟ
ΚΖΘΟ ΓΗΑΓΡΟΚΖ 25 ΛΚ ΠΔΡΗΠΟΤ
ΠΖΚΔΗΝ ΠΡΟΝΦΖΠ ΓΔΜΗΑ
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Κ1A
Κ1

Κ2s

Κ2p

RC
ΔΘΘΗΛΖΠΖ / ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝΠ

ΓΗΑΓΟΝΚΖ : ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΝΠ ΔΞΗΠΔΗΝΛ «5» ΓΘΠ
ΔΘΘΗΛΖΖ – Κ1 –Κ1Α – Κ2(S ή P) – Κ1 – Κ1A – ΣΔΡΚΑΣΗΚΟ
ΚΖΘΟ ΓΗΑΓΡΟΚΖ 6 - 8 ΛΚ ΠΔΡΗΠΟΤ
ΠΖΚΔΗΑ ΠΡΟΝΦΖΠ ΑΟΗΠΡΔΟΑ (ΞΙΖΛ ΞΝΟΡΑΠ)
ΞΟΝΠ ΡΝΛ ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝ Ζ ΞΝΟΡΑ ΔΗΛΑΗ ΔΙΔΘΔΟΖΠ ΞΙΔΠΖΠ
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ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝΠ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΘΘΗΛΖΠΖ

ΓΗΑΓΟΝΚΖ : ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΝΠ ΔΞΗΠΔΗΝΛ «6» ΓΘΠ
ΔΘΘΗΛΖΖ – Κ1 –Κ2 – Κ3 – Κ1 – Κ3 – ΣΔΡΚΑΣΗΚΟ(Κ1)
ΚΖΘΟ ΓΗΑΓΡΟΚΖ 12 ΛΚ ΠΔΡΗΠΟΤ
ΠΖΚΔΗΑ ΠΡΟΝΦΖΠ ΑΟΗΠΡΔΟΑ
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