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ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΓΑ 
 

“NON-STOP 2016” 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 

ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, ORC Club & Platu 25 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟ 
 

Ο Ιζηηνπιντθφο Όκηινο Χαιθίδαο (Ι.Ο.Χ.) πξνθεξχζζεη ηνλ αγψλα  “NON-STOP 2016” ν νπνίνο ζα 
δηεμαρζεί ηo άββαην, 10 επηεκβξίνπ 2016. 

 
2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  ΑΓΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 
Η Γξακκαηεία ιεηηνπξγεί φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 09:00-13:30 θαζψο θαη ηα απνγεχκαηα ηεο 
Γεπηέξαο, Σεηάξηεο & Παξαζθεπήο απφ 18:30 - 21:00. 
Σει.– Fax.: 22210 85016  
E-mail:  iox@otenet.gr  
Website:  http://www.halkidasailing.gr 
Γηεχζπλζε:  Λεσθ. Θ. Παπαζηξαηή 1, Όξκνο Βνχξθνπ, ΧΑΛΚΙΓΑ 34100 
 

3. ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ  
 
Ο αγψλαο ζα δηεμαρζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Νφηηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ. 
 

4. ΚΑΝΟΝΔ 
 
Οη ηζηηνδξνκίεο ηνπ αγψλα ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ Καλνληζκνχο, φπσο απηνί 
ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα: 

 
Οη ηζηηνδξνκίεο ηνπ αγψλα ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ Καλνληζκνχο, φπσο απηνί 
ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα: 

 

 Οη Γηεζλείο Καλνληζκνί Ιζηηνδξνκηψλ ηεο ISAF 2013-2016 (RRS). 
 Οη Καλφλεο Δμνπιηζκνχ Ιζηηνπινΐαο ηεο ISAF 2013-2016 (Equipment Rules of Sailing, ERS) 
 Ο Eηδηθφο Καλνληζκφο Αζθαιείαο γηα αγψλεο Ιζηηνπινΐαο Αλνηθηήο Θαιάζζεο ηεο ISAF 2014-

2016 (ISAF Offshore Special Regulations). 
Ο αγώλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 4 ηνπ παξαπάλω θαλνληζκνύ. 
Σα ζθάθε πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπή VHF, κε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο - εθηφο 
ησλ ππνρξεσηηθψλ απφ ηελ εκαία ηνπ θάθνπο θαλαιηψλ - θαη ζην θαλάιη 72. 

 Οη Γηεζλείο Καλφλεο θαη Καλνληζκνί ηνπ ORC 2016 (Rating Systems) γηα ζθάθε θαηακεηξεκέλα 
θαηά  ORCη & ORC Club. 

 Ο Γηεζλήο Καλφλαο θαηακέηξεζεο IMS 2016 (International Measurement System). 
 Ο ηζρχσλ Αζιεηηθφο Νφκνο. 
 Οη δηαηάμεηο ηεο Δζληθήο Αξρήο ηεο ΔΙΟ γηα ην έηνο 2016. 
 Οη Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο Δπηηξνπήο Αλνηθηήο Θαιάζζεο ηεο ΔΙΟ γηα ην 2016. 

 Απφ ηε δχζε έσο ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, ν Γηεζλήο Καλνληζκφο Απνθπγήο πγθξνχζεσλ ζηε 
Θάιαζζα(1972) φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην Ννέκβξην 1981 αληηθαζηζηά ην Μέξνο 2 ησλ RRS. 

 Η παξνχζα Πξνθήξπμε Αγψλσλ, νη Οδεγίεο Πινπ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.  
 ε πεξίπηωζε αληίθαζεο ππεξηζρύνπλ νη Οδεγίεο Πινπ. (Σξνπνπνίεζε RRS 63.7) 

http://www.halkidasailing.gr/
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5. ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ – ΑΣΟΜΙΚΗ  ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΔΠΙ ΚΑΦΩΝ 

 
Αηνκηθή δηαθήκηζε πνπ θέξεηαη επί ζθάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 20 ηεο ISAF (Advertising Code) θαη επηπιένλ φζα νξίδεη ζρεηηθά ε Δζληθή 
Αξρή. 
Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 20 ηεο ISAF (Advertising Code)  ζα ηζρχζεη απφ ηελ ψξα 
21:00 ηεο Παξαζθεπήο, 09 επηεκβξίνπ 2016 κέρξη θαη ηελ ψξα 22:00 ηεο Κπξηαθήο, 11 επηεκβξίνπ 
2016.  
θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθή γξαπηή άδεηα απφ ηελ Δζληθή Αξρή, 
θσηναληίγξαθν ηεο νπνίαο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία ησλ Αγψλσλ καδί κε ηελ δήισζε 
ζπκκεηνρήο. 

 
6. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
ηνλ αγψλα γίλνληαη δεθηά ηζηηνπιντθά ζθάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORCη θαη ORC Club, κε έγθπξν 
Πηζηνπνηεηηθφ Καηακεηξήζεσο 2016. 
Σν δηθαίωκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 20.00 €. 
 

7. ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Γξακκαηεία Αγψλσλ ηνπ Ι.Ο.Χ. κέρξη ηελ 
Σεηάξηε, 07 επηεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 21:00 ην αξγφηεξν. 
Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζην Δηδηθφ Έληππν πνπ δηαηίζεηαη ζηελ 
Γξακκαηεία Αγψλσλ ηνπ Ι.Ο.Χ. 
Κάζε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 Αληίγξαθν έγθπξνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Καηακέηξεζεο 2016, φπσο απαηηνχλ ε Δζληθή Αξρή θαη νη 
θαλνληζκνί ηεο θιάζεο. 

 Αληίγξαθν ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ ζθάθνπο ελ ηζρχ. 
 Καηάζηαζε πιεξψκαηνο. 

 Σν αληίηηκν ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο. 
 Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ηεο Δζληθήο Αξρήο εθ΄φζνλ ην ζθάθνο θέξεη δηαθήκηζε. 

 
ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, αληίγξαθν έγθπξνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηακέηξεζεο 2016 
ηνπ ζθάθνπο δελ έρεη θαηαηεζεί ζηελ Γξακκαηεία Αγψλσλ ηνπ Ι.Ο.Χ. κέρξη ηελ ζπγθέληξσζε 
Κπβεξλεηψλ ην ζθάθνο δελ ζα γίλεη δεθηφ ζηνλ Αγψλα αθφκα θαη αλ έρεη πεξηιεθζεί ζηα θχιια 
έλαξμεο. 
ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη έλαο αξηζκφο ζχλδεζεο 
θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ ζα πξέπεη απαξαηηήησο, λα βξίζθεηαη επί ηνπ ζθάθνπο ψζηε λα είλαη δπλαηή 
ε επηθνηλσλία θαζ΄φιε ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ. 
Δίλαη ζηελ θξίζε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο λα δερζεί θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο θαη κεηά ηελ ιήμε 
ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ππνβνιήο. 
Γελ ζα γίλεη δεθηή ζπκκεηνρή ζθάθνπο ζηνλ αγψλα, αλ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ άξζξσλ. 

 
8. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ 

 

Σεηάξηε 07/09/2016 21:00 

 

Λήμε ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο δήιωζεο ζπκκεηνρήο. 
 

Παξαζθεπή 09/09/2015 21:00 πγθέληξωζε Κπβεξλεηώλ 

άββαην 10/09/2015 10:30 

 

Ιζηηνδξνκία Αλνηθηήο Θαιάζζεο: 

Μπνύξηδη - Πεξίπινπο Νήζνπ Πόξην Μπνύθαιν -
Μπνύξηδη 
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Δθθίλεζε : Μπνύξηδη / Απόζηαζε: 50 λ.κ. Πεξίπνπ 

 
9. ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ / ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΚΛΑΔΩΝ 

 
Η Δπηηξνπή Αγψλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπγρσλεχζεη ή λα δηαρσξίζεη ηηο θιάζεηο αλάινγα κε ηελ 
ζπκκεηνρή. 
Η Καηάζηαζε κε ηηο ηζρχνπζεο γηα ηνλ αγψλα θιάζεηο ζα δνζεί ζηελ ζπγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ. 
Θα γίλεη ζπγρψλεπζε ησλ θιάζεσλ ησλ ζθαθψλ πνπ είλαη θαηακεηξεκέλα θαηά θαηά ORCi, ORC Club 
& Platu 25. 
 

10. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΟΡΘΩΗ ΥΡΟΝΟΤ 
 

Γηα ηα ζθάθε ζα εθαξκνζζεί ην ζχζηεκα Performance Curve Scoring - Constructed Course. 
Σα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
αλέκνπ (δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ, εηζαγσγή έληαζεο αλέκνπ θηι.), ζα κεηξεζνχλ κε ζθάθε πνπ ζα 
νξίζεη ε επηηξνπή αγψλα. Οη κεηξήζεηο απηέο δελ επηδέρνληαη αίηεζε γηα επαλφξζσζε απφ ηνπο 
αγσληδφκελνπο . 
ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Αγψλσλ θξίλεη φηη  δελ έρεη αζθαιή ζηνηρεία γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο 
ηζηηνδξνκίαο ή φηη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην 
παξαπάλσ ζχζηεκα, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθδψζεη ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ην ζχζηεκα Time 
On Time Offshore (TMF Offshore). 

 
11. ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
Η βαζκνινγία ηνπ αγψλα ζα γίλεη κε ην ζχζηεκα Χακειήο Βαζκνινγίαο , ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 
Α4 ησλ Γηεζλψλ Καλνληζκψλ Ιζηηνδξνκηψλ ηεο ISAF 2013-2016. 
Η βαζκνινγία ηωλ θιάζεωλ ζα εμάγεηαη από ηελ γεληθή θαηάηαμε. 
 

12. ΠΟΙΝΔ 
 
Όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο Οδεγίεο Πινχ. 

 
13. ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ 

 
Οη Οδεγίεο Πινπ ζα δνζνχλ ζηνπο εληεηαικέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζθαθψλ ζηελ 
πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ. 
 

14. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΔΩ & ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΚΑΦΩΝ 
 
Ο Έιεγρνο ησλ ζθαθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο 
ΔΑΘ/ΔΙΟ γηα ηνπο αγψλεο Αλνηθηήο Θάιαζζαο 2016. 
Η Δπηηξνπή Αγψλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ζθαθψλ απξνεηδνπνίεηα, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή 
ζηηγκή θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν (ζηεξηά ή ζάιαζζα) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί 
κεηαμχ ηεο 21:00  ψξαο ηεο Παξαζθεπήο, 09 επηεκβξίνπ 2016 θαη ηεο 18:00 ψξαο ηεο Κπξηαθήο, 11 
επηεκβξίνπ 2016. 
ηελ δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Καηακέηξεζεο πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζθάθνο αληίγξαθν ηνπ 
έγθπξνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηακέηξεζεο 2016. 
 
Ο ηδηνθηήηεο ή ν Δληεηαικέλνο Δθπξφζσπνο απηνχ πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ζχκθσλα: 

 κε ηνλ θαλνληζκφ RRS 78.1 έρεη ηελ επζχλε λα δηαηεξεί ην ζθάθνο φπσο νξίδνπλ νη 
θαλνληζκνί ηεο θιάζεο.  

 κε ηνλ θαλνληζκφ OSR 1.02.1 πξέπεη λα θαζνξίζεη έλα άηνκν πνπ ζα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ 
επί θεθαιήο (ππεπζχλνπ) ζηελ  πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ηδίνπ. 
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 κε ηνλ θαλφλα OSR 6.05.03 ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο πξέπεη λα είλαη 
εμνηθεησκέλν κε ηηο δηαδηθαζίεο πξψησλ βνεζεηψλ (ππνζεξκία, πληγκφ, θαξδηνπλεπκνληθή 
αλάηαμε) θαη κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο. 

Μφλν θαηακεηξεκέλα θαη ζθξαγηζκέλα παληά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα ζθάθε ORCη, ORC 
Club & Platu 25. 
 

15. ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ 
 
Ο εληεηαικέλνο εθπξφζσπνο θάζε ζπκκεηέρνληνο ζθάθνπο νθείιεη λα θαηαζέζεη γξαπηή θαηάζηαζε 
κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ επηβαηλφλησλ, ζε εηδηθφ έληππν πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ γξακκαηεία καδί κε 
ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο, ην αξγφηεξν έσο ηε Σεηάξηε  07 επηεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 21:00.  
Σν ζχλνιν ηνπ βάξνπο ή ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο πνπ επηβαίλεη ζε θάζε ζθάθνο θαηά 
ηελ δηάξθεηα ησλ ηζηηνδξνκηψλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν αλαγξαθφκελν ζην 
πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο 
Η θαηάζηαζε πιεξψκαηνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ πγθέληξσζε θπβεξλεηψλ. Μεηά απφ 
απηή ηελ εκεξνκελία αιιαγέο ζηελ ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ 
ελεκεξσζεί γξαπηά ε Δπηηξνπή Αγψλσλ, ζε εηδηθφ έληππν πνπ ππάξρεη κέζα ζηηο Οδεγίεο Πινπ, ην 
αξγφηεξν κία (1) ψξα πξηλ ηελ εθθίλεζε αγψλα. 
Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη επζχλεο ηφζν ηνπ εληεηαικέλνπ εθπξφζσπνπ ηνπ ζθάθνπο φζν θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Αγψλσλ, ε δηαπίζησζε ιαλζαζκέλεο ή ειιηπνχο θαηάζηαζεο πιεξψκαηνο κπνξεί λα 
επηθέξεη αθχξσζε ηνπ ζθάθνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία. 
 

16. ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
 

Σα ζθάθε ππνζηήξημεο πξέπεη λα δεισζνχλ ζηε γξακκαηεία ησλ αγψλσλ.  
Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, θαη (πξνθεηκέλνπ γηα ηαρχπινα) λα 
θνξνχλ ην βξαρηφιη αζθαιείαο (quick - stop), πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθφπηε ηεο κεραλήο θαζψο θαη 
λα είλαη θάηνρνη  δηπιψκαηνο ηαρππιφνπ. 

 
17. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΥΡΗΗ 

 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηζηηνδξνκία  “NON-STOP 2016"  απνδέρνληαη απηφκαηα φηη ν Ι.Ο.Χ. θαη ν 
ρνξεγφο/ρνξεγνί ηεο δηνξγάλσζεο, εάλ ππάξρεη, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα επ’ αφξηζηνλ, λα 
δεκηνπξγνχλ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη πξνβάιινπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο, θηλεκαηνγξαθηθέο εηθφλεο θαη 
δσληαλέο αλακεηαδφζεηο ζε θηικ ή βίληεν θαη νπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα θαη 
κεηά ηνπο αγψλεο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή απαίηεζε. Σα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη βηνγξαθηθφ 
πιηθφ επηηξέπεηαη επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή αλαπαξαρζνχλ κε νηνλδήπνηε γλσζηφ ηξφπν. 
 

18. ΔΤΘΤΝΗ 
 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα “NON-STOP 2016”, απνδέρνληαη φηη ν αγψλαο δηέπεηαη απφ ηνπο 
Γηεζλείο Καλνληζκνχο Ιζηηνδξνκηψλ ηεο I.S.A.F. (RRS 2013 – 2016), ηηο Οδεγίεο πινπ θαη ηελ 
Πξνθήξπμε ηνπ Αγψλα, φπσο απηά ζαθψο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο. 
Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν  7 ηεο παξνχζαο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα 
απνδέρνληαη ξεηά φηη ζπκκεηέρνπλ θαη αγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ δηθή ηνπο επζχλε. 
Οχηε νη νξγαλσηέο, νχηε νπνηαδήπνηε άιιε επηηξνπή πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ αγψλα, νχηε ν Ι.Ο.Χ. 
νχηε ν ρνξεγφο/ρνξεγνί - αλ ππάξρνπλ - θέξνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα δεκηά (ζεηηθή, απνζεηηθή ή 
εζηθή), ζσκαηηθή βιάβε ή/θαη ζάλαην πξνζψπνπ, ζπκκεηέρνληνο ή ηξίηνπ πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα ή νπνηαδήπνηε άιιε ψξα ζρεηηδφκελε κε απηφλ ηνλ αγψλα. 
 
Δίλαη αξκνδηφηεηα θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Κπβεξλήηε θαη φζσλ ρεηξίδνληαη ην ζθάθνο λα 
θξίλνπλ: 

 ηνλ επαξθή βαζκφ εθπαηδεχζεσο θαη εκπεηξίαο ηνπ πιεξψκαηνο θαζψο θαη ηνλ ηθαλφ αξηζκφ 
απηνχ, ψζηε λα ρεηξίδνληαη ην ζθάθνο πνπ επηβαίλνπλ κε απφιπηε αζθάιεηα,  

 ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη αμηνπινΐα ηνπ ζθάθνπο ζην νπνίν επηβαίλνπλ, ζε ζρέζε κε ηελ 
έληαζε ηνπ αλέκνπ,ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο θαη ηηο κεηεσξνινγηθέο πξνγλψζεηο θαη λα 
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απνθαζίδνπλ εάλ ζα ιάβνπλ κέξνο ή φρη ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν αγψλα ή ηζηηνδξνκία ηνπ 
αγψλα. 

 
ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο, ν εληεηαικέλνο εθπξφζσπνο θάζε ζθάθνπο ζα απαηηεζεί λα ππνγξάςεη 
ζρεηηθή δήισζε φπνπ ζα απνδέρεηαη απηή ηελ απνπνίεζε επζχλεο. 
Ο ηδηνθηήηεο / θπβεξλήηεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο γάζηξαο, ηεο εμαξηίαο θαη 
φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζθάθνπο. Ο ίδηνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη φινο ν εμνπιηζκφο αζθαιείαο 
ζπληεξείηαη θαηάιιεια θαη φηη ην πιήξσκα γλσξίδεη πνπ βξίζθεηαη θαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη. 
Δθηζηάηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ζεκειηώδε θαλόλα R.R.S. 4 ηνπ Μέξνπο Α ηωλ Γηεζλώλ 
Καλνληζκώλ Ιζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF (RRS 2013-2016) «Απόθαζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε 
ηζηηνδξνκία». 

 
19. ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΦΩΝ 

 
Όια ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε ζηνλ Αγψλα “NON-STOP 2016”  νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηελ 
πξνβιεπφκελε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ηξίησλ. 
Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα θαιχπηεη ξεηά ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπ ζθάθνπο ζε αγώλεο ηζηηνπινΐαο. 
 

20. ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΩΝ 
 
Η ζπγθέληξσζε θπβεξλεηψλ ζα γίλεη ηελ Παξαζθεπή 09, επηεκβξίνπ  2016 θαη ψξα 21:00 ζην 
εληεπθηήξην ηνπ Ι.Ο.Χ.  
 

21. ΔΠΑΘΛΑ 
 
Θα απνλεκεζεί έπαζιν ζηνλ 1ν  Νηθεηή ηεο Γεληθήο Βαζκνινγίαο. 
Θα απνλεκεζνχλ επίζεο έπαζια ζε θάζε θιάζε αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζθαθψλ 
σο εμήο:  
πκκεηέρνληα ζθάθε: Μέρξη πέληε (5)  1νο ληθεηήο. 
πκκεηέρνληα ζθάθε: απφ έμη (6) έσο ελλέα (9)  1νο, 2νο ληθεηήο  
πκκεηέρνληα ζθάθε: Πεξηζζφηεξα ησλ δέθα (10)  1νο, 2νο, 3νο ληθεηήο. 
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Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή  

 
 


