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ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΦΑΛΚΙΔΑΣ 

 

ΑΓΩΚΑΟ “ΦΘΖΚΜΝΩΞΖΚΜ ΗΡΝΓΘΘΜ 1 2017” 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
 

1. ΗΑΚΜΚΖΟΙΜΖ 

 

Ο Αγώκαξ “ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΚΤΠΓΛΛΟ 1 2017” ζα δηελαπζεί ζύμθςκα µε: 

1.1 Σμοξ θακμκηζμμύξ πμο ακαθένμκηαη ζημ άνζνμ 4 ηεξ Πνμθήνολεξ ημο αγώκα, όπςξ αοημί 

ηνμπμπμημύκηαη από ηηξ πανμύζεξ Οδεγίεξ Πιμο. 

1.2 Σηξ πανμύζεξ Οδεγίεξ Πιμο. 

 

2. ΑΚΑΗΜΖΚΩΟΓΖΟ ΝΞΜΟ ΠΜΡΟ ΑΓΩΚΖΔΜΙΓΚΜΡΟ 

 

Οη ακαθμηκώζεηξ πνμξ ημοξ αγςκηδόµεκμοξ ζα ακανηώκηαη ζημκ επίζεµμ πίκαθα ακαθμηκώζεςκ ημο  

Ι.Ο.Υ. πμο βνίζθεηαη έλς από ημ εκηεοθηήνημ ημο μμίιμο. 

 

3. ΑΘΘΑΓΓΟ ΟΠΖΟ ΜΔΕΓΖΓΟ ΝΘΜΡ 

 

Οπμηαδήπμηε αιιαγή ζηηξ Οδεγίεξ Πιμο ζα ακαθμηκςζεί ζηεκ ογθέκηνςζε Κοβενκεηώκ θαη ζα 

ακανηεζεί ζημκ πίκαθα ακαθμηκώζεςκ ημο μμίιμο.  

 

4. ΟΕΙΑΠΑ ΟΠΕ ΟΠΓΞΖΑ 

 

Οπηηθά ζήμαηα επαίνμκηαη ζημκ ηζηό ημο Ι.Ο.Υ. 

Έπανζε ημο Απακηεηηθμύ Γπηζείμκηα “AP” µε 2 επεηηθά ζεµαίκεη «Η ηζηημδνμµία ακαβάιιεηαη». 

 

5. ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΑΓΩΚΑ – ΔΖΑΔΞΜΙΓΟ 

 

1η  ΖΟΠΖΜΔΞΜΙΖΑ 

 

Γθθίκεζε: από Μπμύνηδη 01/10/2017, ώνα 10:30. 

Δηαδνμμή:  Μπμύνηδη - Υαιθμύηζη - Μαιαθώκηαξ – Υαιθμύηζη - Μπμύνηδη 

Απόζηαζε:  20 καοηηθά μίιηα πενίπμο. 

 

ηίγμα ζημ Υαιθμύηζη:  Ν3820.453’ - Γ2342.965’ 

ηίγμα ζημ Μαιαθώκηα: Ν3823.405’ - Γ2345.535’ 

 

6. ΝΘΓΡΟΓΖΟ – ΝΓΞΖΜΞΖΟΙΜΖ ΝΘΜΡ 

 

Γθθίκεζε 1εξ ηζηημδνμμίαξ από ηεκ κμεηή εοζεία πμο μνίδεηαη μεηαλύ ημο πνάζηκμο θςημζεμακηήνα 

άθνμο Μπμύνηδη πνηκ ηεκ είζμδμ ημο Νμηίμο Λημέκα, ζημ ανηζηενό άθνμ θαη ζθάθμοξ επηηνμπήξ ζημ 

δελί άθνμ όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπ.1. 

Πενάζμαηα πιςηώκ ζεμακηήνςκ: 
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Γθθίκεζε Μπμύνηδη   

1μξ εμακηήναξ Υαιθμύηζη ΔΓΞΙ  ΠΓΡΑΜΑ εμακηήναξ αθήκεηαη ανηζηενά 

2μξ εμακηήναξ Μαιαθώκηαξ ΔΓΞΙ  ΠΓΡΑΜΑ εμακηήναξ αθήκεηαη ανηζηενά 

3μξ εμακηήναξ Υαιθμύηζη ΑΡΙΣΓΡΟ ΠΓΡΑΜΑ εμακηήναξ αθήκεηαη δεληά 

Σενμαηηζμόξ Μπμύνηδη   

 

Σενμαηηζμόξ: Η γναμμή ηενμαηηζμμύ είκαη ίδηα με ηεκ γναμμή εθθίκεζεξ. 

 

7. ΓΚΑΘΘΑΗΠΖΗΓΟ ΔΖΑΔΞΜΙΓΟ 

 

Δεκ πνμβιέπμκηαη εκαιιαθηηθέξ δηαδνμμέξ 

 

8. ΟΕΙΑΠΑ ΗΘΑΟΓΩΚ 

 

Σα ζομμεηέπμκηα ζθάθε δεκ οπμπνεμύκηαη κα θένμοκ δηαθνηηηθό ζήµα θιάζεξ.  

 

9. ΓΗΗΖΚΕΟΕ 

 

9.1 Οη εθθίκεζε ηεξ ηζηημδνμμίαξ ζα δμζεί ζύμθςκα µε ημκ θακόκα 26 ηςκ RRS.  

Οη πνόκμη ηεξ δηαδηθαζίαξ εθθίκεζεξ πνέπεη κα ιαμβάκμκηαη από ηα μπηηθά ζήμαηα.  

Η απμηοπία εκόξ επεηηθμύ ζήμαημξ πνέπεη κα αγκμείηαη.  

9.2 Έκα ζθάθμξ πμο δεκ εθθηκεί εκηόξ 10 ιεπηώκ μεηά ημ ζήμα ηεξ εθθίκεζεξ ημο αγώκα, ζα 

βαζμμιμγείηαη ςξ µε εθθηκήζακ (DNS), ζε ηνμπμπμίεζε ημο θακόκα Α4 ηςκ RRS. Γίκαη ζηεκ 

θνίζε ηεξ Γπηηνμπήξ Αγώκα κα παναηείκεη ημ όνημ εθθίκεζεξ. 

9.3 Όια ηα ζήμαηα ζα ακαθμηκώκμκηαη από ημ VHF θακάιη 72. Η ακαμεηάδμζε ηςκ ζεμάηςκ είκαη 

µόκμ γηα εκεμενςηηθό ζθμπό. Η πενίπηςζε πανάιεηρεξ ή ιάζμοξ ζηεκ ακαγγειία ηςκ ζεμάηςκ 

µέζς VHF δεκ απμηειεί αηηία οπμβμιήξ αίηεζεξ γηα απμθαηάζηαζε (ηνμπμπμίεζε ημο θακόκα 

RRS 60.1 (b)). 

 

10. ΓΞΑΙΙΕ ΓΗΗΖΚΕΟΕΟ ΗΑΖ ΠΓΞΙΑΠΖΟΙΜΡ 

10.1 ΓΞΑΙΙΕ ΓΗΗΖΚΕΟΕΟ 

 

Η γναμμή εθθίκεζεξ ζημ Μπμύνηδη πνμζδημνίδεηαη από ηεκ κμεηή εοζεία μεηαλύ ημο θάθμοξ 

επηηνμπήξ ζημ δελί άθνμ, θαη ημο πνάζηκμο θςημζεμακηήνα ζημ ανηζηενό άθνμ.  

10.1.1 Όια ηα ζήμαηα εθθηκήζεςξ ζα δμζμύκ από ημ ζθάθμξ ηεξ Γπηηνμπήξ Αγώκςκ. Ακ μη 

θαηνηθέξ ζοκζήθεξ δεκ είκαη θαηάιιειεξ ή ακαθύρεη ηεπκηθό θώιομα, ημ ζθάθμξ 

Γπηηνμπήξ Αγώκςκ μπμνεί κα θναηήζεη ηε ζέζε ημο πνεζημμπμηώκηαξ μεπακή. Αοηό 

δεκ απμηειεί αηηία γηα αίηεζε απμθαηάζηαζεξ πνμξ ηεκ Γπηηνμπή Αγώκςκ. 

10.1.2 Κάζε ζθάθμξ πμο πνμηίζεηαη κα πάνεη εθθίκεζε, μθείιεη μέπνη δέθα (10) ιεπηά πνηκ 

ηεκ εθθίκεζε κα πενάζεη πιεζίμκ ημο ζθάθμοξ ηεξ Γπηηνμπήξ Αγώκςκ ζημ δεληό 

άθνμ ηεξ γναμμήξ εθθίκεζεξ θαη κα ακαθενζεί ζημ θακάιη 72 ημο VHF.  

Ηαμία διαδικαζία απογραθής δεμ επιηρέπεηαι μεηά ηο προειδοποιηηικό ζήµα ηης 

εκκίμηζης (πεμηάλεπηο). 

10.1.3 θάθε πμο γηα μπμημκδήπμηε ιόγμ δεκ πνόιαβακ κα είκαη ζηε γναµµή εθθίκεζεξ 

έγθαηνα θαη κα θάκμοκ πνήζε ηεξ δοκαηόηεηαξ γηα εθθίκεζε, μθείιμοκ κα 

εηδμπμηήζμοκ, μεηά ηο ζήµα εκκίμηζης, µε ημ VHF ζημ θακάιη 72 ηεκ Γπηηνμπή 
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Αγώκςκ γηα ηεκ πνόζεζή ημοξ κα εθθηκήζμοκ. Πο ίδιο ιζτύει και για όζα ζκάθη 

δεμ πρόλαβαμ μα απογραθούμ πριμ ηο Νροειδοποιηηικό ζήµα. 

Ε Γπιηροπή Αγώμωμ θα ταρακηηρίζει DNC όλα ηα ζκάθη ποσ δεμ αμέθεραμ ηημ παροσζία 

ηοσς ζηη γραμμή εκκίμηζης. 

 

10.2 ΓΞΑΙΙΕ ΠΓΞΙΑΠΖΟΙΜΡ 

 

Η Γναμμή ηενμαηηζμμύ πμο είκαη ίδηα με ηεκ γναμμή εθθίκεζεξ. πνμζδημνίδεηαη από ηε κμεηή 

εοζεία μεηαλύ ημο πνάζηκμο θςημζεμακηήνα θαη ημο θάθμοξ επηηνμπήξ ζηεκ πενημπή 

“Μπμύνηδη”  

10.2.1 Παραθαιούκηαη οη θσβερκήηες ηωκ ζθαθώκ ποσ προζεγγίδοσκ ζηεκ γραμμή 

ηερμαηηζμού κα βοεζούκ ηεκ Γπηηροπή Αγώκωκ ζηεκ ακαγκώρηζε  ακαθέροκηας µε ηο 

VHF ζηο θακάιη 72 ηοκ αρηζμό ηζηίοσ θαη ηο όκομα ηοσ ζθάθοσς. Γίκαη εσζύκε ηοσ 

θάζε ζθάθοσς κα βεβαηωζεί από ηεκ Γπηηροπή Αγώκωκ όηη ηερμάηηζε. 

Ο ηενμαηηζμόξ θάζε ζθάθμοξ ζα επηζεµαίκεηαη µε έκακ ζονηγµό. 

Οη γναμμή εθθίκεζεξ θαη ηενμαηηζμμύ ζημ Μπμύνηδη ζα δμζεί ζε μμνθή ζπεδηαγνάμμαημξ  θαηά 

ηεκ ζογθέκηνςζε θοβενκεηώκ. 

 

11. ΙΓΞΖΗΕ ΑΚΑΗΘΕΟΕ 

 

Μενηθή ακάθιεζε ζα δμζεί ζύµθςκα µε ημκ θακόκα 29.1 ηςκ Δηεζκώκ Κακμκηζµώκ Ιζηημδνμμηώκ ηεξ 

I.S.A.F (RRS 2013-2016) . Έκα πνόςνα εθθηκήζακ ζθάθμξ έπεη 20 ιεπηά πνόκμ κα επακμνζώζεη.  

Γάκ οπάνπεη δοκαηόηεηα, ε Γπηηνμπή Αγώκςκ ζα πνμζπαζήζεη κα εηδμπμηήζεη μκμµαζηηθώξ µέζς VHF 

ηα πνόςνα εθθηκήζακηα ζθάθε. ε ακηίζεηε πενίπηςζε, δεκ δίκεηαη ημ δηθαίςμα ζημοξ αγςκηδόμεκμοξ 

γηα αίηεζε επακόνζςζεξ. 

  

12. ΓΓΚΖΗΕ ΑΚΑΗΘΕΟΕ 

 

Γεκηθή ακάθιεζε ζα δμζεί ζύµθςκα µε ημκ θακόκα 29.2 ηςκ Δηεζκώκ Κακμκηζµώκ Ιζηημδνμμηώκ ηεξ 

I.S.A.F (RRS 2017-2020) 

 

13. ΩΞΑ 

 

Όιεξ μη ώνεξ γηα ημ 2017 ακαθένμκηαη ζε ώνα Αζηενμζθμπείμο Αζεκώκ. Σειέθςκμ 14844. 

 

14. ΝΞΜΓΚΩΟΕ ΗΑΖΞΜΡ 

Δεκ ζα δμζεί Πνόγκςζε Καηνμύ ζημοξ αγςκηδόµεκμοξ.  

 

15. ΟΡΓΩΚΓΡΟΕ ΗΘΑΟΓΩΚ 

 

Γθανµόδεηαη ημ άνζνμ 10 ηςκ Γηδηθώκ Δηαηάλεςκ ηεξ Γ.Α.Θ./Γ.Ι.Ο γηα Αγώκεξ Ακμηθηήξ Θαιάζζεξ 

2016.  

 

16. ΞΜΚΖΗΑ ΜΞΖΑ ΠΓΞΙΑΠΖΟΙΜΡ 
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Γηα ηα ζθάθε ηα θαηαµεηνεµέκα θαηά ORCi, ORC Club ημ πνμκηθό όνημ ηενµαηηζµμύ είκαη ημ δηπιάζημ 

ημο Γεκηθμύ Βαζμμύ Ιθακόηεηαξ (G.P.H.) πμιιαπιαζηαζμέκμ επί ημκ ανηζμό ηςκ μηιίςκ ηεξ ηζηημδνμμίαξ  

γηα ημ θάζε ζθάθμξ. 

 

Σμ πνμκηθό όνημ ηενµαηηζµμύ, ζε ώνεξ, ιεπηά θαη δεοηενόιεπηα θάζε ζοµµεηέπμκημξ ζθάθμοξ 

ακαθένεηαη ζηεκ θαηάζηαζε ζοµµεηεπόκηςκ ζθαθώκ. 

 

θάθε πμο δεκ ηενµάηηζακ µέζα ζημ πνμκηθό ημοξ όνημ, ζα βαζµμιμγεζμύκ «ΔΓΝ ΣΓΡΜΑΣΙΑΝ» 

(DNF) ζε ηνμπμπμίεζε ηςκ θακόκςκ RRS 35 & Α4.1 

 

17. ΟΡΟΠΕΙΑ ΔΖΜΞΘΩΟΕΟ ΞΜΚΜΡ 

 

Γηα ηα ζθάθε ζα εθανμμζζεί ημ ζύζηεμα “Performance Curve Scoring - Constructed Course”. 

Σα δεδμμέκα ηςκ μεηνήζεςκ ηεξ Γπηηνμπήξ Αγώκςκ, ζπεηηθά με ημκ πνμζδημνηζμό ηςκ πιεύζεςκ 

(δηεύζοκζε ημο ακέμμο, εηζαγςγή έκηαζεξ ακέμμο θηι.) βνίζθμκηαη ζηεκ θνίζε ηεξ επηηνμπήξ αγώκςκ 

θαη δεκ επηδέπμκηαη αίηεζε γηα επακόνζςζε από ημοξ αγςκηδμμέκμοξ.  

ε πενίπηςζε πμο ε Γπηηνμπή Αγώκςκ θνίκεη όηη  δεκ έπεη αζθαιή ζημηπεία γηα ηηξ ζοκζήθεξ ηεξ 

ηζηημδνμμίαξ ή όηη μη θαηνηθέξ ζοκζήθεξ δεκ είκαη θαηάιιειεξ γηα ηεκ ελαγςγή απμηειεζμάηςκ με ημ 

παναπάκς ζύζηεμα, δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα εθδώζεη ηα απμηειέζμαηα με βάζε ημ ζύζηεμα “Time On 

Time Offshore, TMF”. 

 

18. ΔΕΘΩΟΕ ΙΕ ΠΕΞΕΟΕΟ ΗΑΚΜΚΖΟΙΩΚ 

 

ε πενίπηςζε πμο θαηά ηε δηάνθεηα ημο αγώκα δεκ ηενήζεθακ μη θακμκηζμμί πμο ακαθένμκηαη ζηεκ 

Πνμθήνολε ημο αγώκα θαη ζηηξ Οδεγίεξ Πιμο, μ εκηεηαιμέκμξ εθπνόζςπμξ ημο ζθάθμοξ μθείιεη κα 

οπμβάιεη “Δήιωζε µε Σήρεζες Κακοκηζμώκ” ζηεκ Γπηηνμπή Αγώκςκ ημ ανγόηενμ δομ (2) ώνεξ μεηά 

ημκ ηενμαηηζμό ημο ζθάθμοξ ζηεκ ηζηημδνμµία πμο έγηκε ε πανάβαζε. 

 

19. ΓΚΟΠΑΟΓΖΟ 

 

Γκζηάζεηξ - εθ’ όζμκ οπάνλμοκ - πνέπεη κα θαηαηεζμύκ ζηεκ Γπηηνμπή Αγώκςκ δομ (2) ώνεξ ημ 

ανγόηενμ μεηά ημκ ηενμαηηζμό ημο εκηζηάμεκμο ζθάθμοξ. Πνμξ δηεοθόιοκζε ηεξ παναιαβήξ ηςκ 

εκζηάζεςκ μη εκδηαθενόμεκμη μπμνμύκ κα επηθμηκςκμύκ µε ηεκ Γπηηνμπή Αγώκςκ µέζς V.H.F. θακάιη 

72 ή ζημ ηειέθςκμ 6983501113 (Κςκ/κμξ Νηεγηάκκεξ).  

Οη εκζηάζεηξ πνέπεη κα είκαη γναµµέκεξ ζημ εηδηθό έκηοπμ πμο δηαηίζεηαη από ηεκ Γπηηνμπή Αγώκςκ. 

Δεκ οπάνπεη πνεμαηηθό πανάβμιμ γηα ηηξ εκζηάζεηξ.  

 

Οη εκηεηαιµέκμη εθπνόζςπμη ηςκ ζθαθώκ ζα εκεµενςζμύκ έγθαηνα από ηεκ Γναµµαηεία ηεξ Γπηηνμπήξ 

Αγώκςκ, γηα ηεκ αθνηβή ώνα, ημκ πώνμ θαη ηεκ ζεηνά εθδίθαζεξ ηςκ εκζηάζεςκ ημοξ.  

 

Οη εκηεηαιµέκμη εθπνόζςπμη ηςκ εκεπμµέκςκ ζθαθώκ μθείιμοκ µε δηθή ημοξ εοζύκε, κα εκεµενώζμοκ 

ημοξ µάνηονεξ ημοξ, ακ οπάνπμοκ, ώζηε κα παναζημύκ. 

 

 

20. ΑΗΖΚΕΟΖΑ ΙΕΑΚΩΚ 
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Οη µεπακέξ ηςκ ζοµµεηεπόκηςκ ζθαθώκ πνέπεη κα µεκ ιεηημονγμύκ µε ημ πνμπαναζθεοαζηηθό ζήµα ηεξ 

εθθηκήζεςξ (ηεηνάιεπημ). Γίκαη ζηεκ θνίζε ηεξ επηηνμπήξ αγώκα κα παναθηενίζεη έκα ζθάθμξ DNS γηα 

ιεηημονγία ηεξ μεπακήξ μέζα ζημ ηεηνάιεπημ. 

Απαγμνεύεηαη πνήζε µεπακήξ γηα πνόςζε ημο ζθάθμοξ (RRS 42). ε πενίπηςζε πνμζάναλεξ ζθάθμοξ 

ή ζύγθνμοζεξ µε άιιμ ζθάθμξ ή ακηηθείµεκμ ηζπύεη μ θακόκαξ RRS 42.3 (g)  

 

21. ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΓΓΗΑΠΑΘΓΖΣΕΟ ΑΓΩΚΑ 

θάθε πμο γηα μπμημδήπμηε ιόγμ θαη ζε μπμημδήπμηε ζεμείμ, εγθαηαιείρμοκ ημκ αγώκα, είκαη 

οπμπνεςμέκα κα εηδμπμηήζμοκ ημ ηαπύηενμ δοκαηόκ ηεκ Γπηηνμπή Αγώκςκ δίκμκηαξ ηα αθόιμοζα 

ζημηπεία µε ημκ ηνόπμ πμο οπμδεηθκύεηαη παναθάης :  

1. Όκμμα θάθμοξ  

2. Ανηζμόξ  ηζηίςκ  

3. Σόπμξ εγθαηάιεηρεξ (ζεμείμ δηαδνμμήξ)  

4. Υνόκμξ εγθαηάιεηρεξ 

5. Αηηία εγθαηάιεηρεξ  

6. Πμύ εονίζθεηαη ημ εγθαηαιείρακ ζθάθμξ  

7. Λημάκη ή όνμμξ πνμμνηζμμύ  

 

Σα ζημηπεία μπμνμύκ κα μεηαδμζμύκ είηε μέζς V.H.F. ζημ θακάιη 72, είηε ηειεθςκηθά ζημκ ανηζμό 

6983501113 (Κςκ/κμξ Νηεγηάκκεξ). Ε µη ζσμμόρθωζη µε ηημ Μδηγία Νλοσ 21, “ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ 

ΓΓΗΑΠΑΘΓΖΣΕΟ ΑΓΩΚΑ” μπορεί μα αποηελέζει λόγο εθαρμογής ηοσ καμόμα RRS 69, εμώ ο 

διοργαμωηής όμιλος διαηηρεί ηο δικαίωμα, µε απόθαζη ηοσ ΔΟ, μα αποκλείζει  από ηοσς αγώμες, 

ποσ διοργαμώμει για οριζμέμο τρομικό διάζηημα όζοσς δεμ ζσμμορθώμομηαι και μα σποβάλλει 

αίηηζη ζηημ Γθμική Αρτή για επιβολή ποιμής ζηο ζκάθος. 

 

22. ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑ ΙΓΟΩ V.H.F. – ΒΜΕΘΕΙΑΠΑ 

 

οκηζηάηαη ζε όια ηα αγςκηδόμεκα ζθάθε κα έπμοκ αθνόαζε ζημ θακάιη 72 ηόζμ θαηά ηηξ δηαδηθαζίεξ 

εθθίκεζεξ θαη ηενμαηηζμμύ ημοξ, όζμ θαη θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ πιεύζεξ .  

 

Η επηηνμπή αγώκςκ ζα έπεη ζοκεπή αθνόαζε ζημ V.H.F., θακάιη 72.  

 

Έκα ζθάθμξ όηακ αγςκίδεηαη, εθηόξ από επηθμηκςκία µε ηεκ Γπηηνμπή αγώκςκ, δεκ επηηνέπεηαη κα 

ιαµβάκεη ή µεηαδίδεη πιενμθμνίεξ πμο δεκ είκαη δηαζέζηµεξ ζε όια ηα ζοµµεηέπμκηα ζθάθε. 

(Σνμπμπμίεζε ημο θακόκα RRS 41). Αοηό ηζπύεη θαη γηα ηα θηκεηά ηειέθςκα. 

 

23. ΓΞΑΦΓΖΑ ΓΝΖΠΞΜΝΕΟ ΑΓΩΚΩΚ 

 

Σμ Γναθείμ ημο Ι.Ο.Υ. ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ημο μμίιμο. 

 

24. ΓΘΓΓΜΟ ΗΑΠΑΙΓΠΞΕΟΓΩΚ – ΓΝΖΘΓΩΞΕΟΕ ΟΗΑΦΩΚ 

 

Ο πνμβιεπόμεκμξ έιεγπμξ ηςκ ζθαθώκ ζα πναγμαημπμηεζεί όπςξ μνίδεηαη ζηηξ Γηδηθέξ Δηαηάλεηξ ηεξ 

ΓΑΘ/ΓΙΟ γηα ημοξ αγώκεξ Ακμηθηήξ Θάιαζζαξ 2017. 

Η Γπηηνμπή Αγώκςκ δηαηενεί ημ δηθαίςμα ειέγπμο ζθαθώκ απνμεηδμπμίεηα, ζε μπμηαδήπμηε πνμκηθή 

ζηηγμή θαη ζε μπμημδήπμηε ζεμείμ (ζηενηά ή ζάιαζζα) θαηά ημ δηάζηεμα από ηεκ ογθέκηνςζε 

Κοβενκεηώκ Παναζθεοή 29 επηεμβνίμο 2017 ώνα 20:00 μέπνη θαη δύμ ώνεξ μεηά ημκ ηενμαηηζμό 

ημο ηειεοηαίμο ζθάθμοξ ζηεκ Υαιθίδα. 
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ηεκ δηάζεζε ηεξ Γπηηνμπήξ Αγώκςκ πνέπεη κα οπάνπεη ζε θάζε ζθάθμξ ακηίγναθμ ημο έγθονμο 

πηζημπμηεηηθμύ θαηαμέηνεζεξ γηα ημ έημξ 2016. 

 

Ο ηδημθηήηεξ ή μ Γκηεηαιμέκμξ Γθπνόζςπμξ ημο ζθάθμοξ πνέπεη κα γκςνίδεη όηη: 

 ζύμθςκα με ημκ θακμκηζμό RRS 78.1 έπεη ηεκ εοζύκε κα δηαηενεί ημ ζθάθμξ όπςξ θαζμνίδεηαη  

από ημοξ θακμκηζμμύξ ηεξ θιάζεξ.  

 ζύμθςκα με ημκ θακμκηζμό OSR 1.02.1 πνέπεη κα θαζμνίζεη έκα άημμμ πμο ζα ακαιάβεη ηηξ 

εοζύκεξ ημο επί θεθαιήξ (οπεοζύκμο) ζηεκ  πενίπηςζε αδοκαμίαξ ημο ηδίμο θαη 

 ζύμθςκα με ημκ θακόκα OSR 6.05.03 ημοιάπηζημκ έκα μέιμξ ημο πιενώμαημξ πνέπεη κα είκαη 

ελμηθεηςμέκμ με ηηξ δηαδηθαζίεξ πνώηςκ βμεζεηώκ, οπμζενμία, πκηγμό, θανδημπκεομμκηθή 

ακάηαλε θαη ζπεηηθά ζοζηήμαηα επηθμηκςκίαξ. 

 

Μόκμ θαηαμεηνεμέκα θαη ζθναγηζμέκα πακηά μπμνμύκ κα πνεζημμπμηεζμύκ ζηα ζθάθε ORCη, ORC Club 

& Platu 25. 

 

25. ΑΘΘΑΓΕ ΝΘΕΞΩΙΑΠΜΟ ή ΓΛΜΝΘΖΟΙΜΡ 

 

Η θαηάζηαζε πιενώμαημξ μπμνεί κα ηνμπμπμηεζεί έςξ ηεκ ζογθέκηνςζε θοβενκεηώκ. Μεηά από αοηή 

ηεκ εµενμµεκία, αιιαγέξ ζηεκ ζύκζεζε ηςκ πιενςµάηςκ επηηνέπμκηαη µόκμκ εθόζμκ εκεµενςζεί 

γναπηά ε Γπηηνμπή Αγώκςκ, ζε εηδηθό έκηοπμ πμο δηαηίζεηαη ζηεκ γναμμαηεία, ημ ανγόηενμ μία (1) ώνα 

πνηκ ηεκ εθθίκεζε θάζε ηζηημδνμµίαξ. 

Γηα ιόγμοξ αζθαιείαξ θαη εοζύκεξ ηόζμ ημο εκηεηαιμέκμο εθπνόζςπμο ημο ζθάθμοξ όζμ θαη ηεξ 

Γπηηνμπήξ Αγώκςκ, ε δηαπίζηςζε ιακζαζμέκεξ ή ειιηπμύξ θαηάζηαζεξ πιενώμαημξ μπμνεί κα επηθένεη 

αθύνςζε ημο ζθάθμοξ ζηε ζογθεθνημέκε ηζηημδνμμία.  

Σμ ζοκμιηθό βάνμξ ηςκ µειώκ ημο πιενώμαημξ θάζε ζθάθμοξ ORCi, ORC Club θαη Platu 25 δεκ 

επηηνέπεηαη κα οπενβαίκεη ημ μέγηζημ ακαγναθόμεκμ ζημ πηζημπμηεηηθό θαηαμέηνεζεξ.  

Αιιαγή θαηεζηναμμέκμο ή απςιεζζέκημξ ελμπιηζμμύ δεκ ζα επηηνέπεηαη πςνίξ πνμεγμύμεκε έγγναθε 

έγθνηζε ηεξ Γπηηνμπήξ Αγώκμξ. Αηηήζεηξ γηα αιιαγή πνέπεη κα οπμβάιιμκηαη ζηεκ Γπηηνμπή Αγώκμξ 

ζηε πνώηε ιμγηθή εοθαηνία.  

 

26. ΓΗΔΜΟΕ ΑΝΜΠΓΘΓΟΙΑΠΩΚ 

 

Μεηά ημ ηέιμξ ημο αγώκα ζα εθδμζμύκ πνμζςνηκά απμηειέζμαηα - εθόζμκ οπάνπμοκ εκζηάζεηξ μη 

μπμίεξ πνέπεη κα εθδηθαζημύκ - πμο ζα ακανηεζμύκ ζημκ επίζεµμ πίκαθα ακαθμηκώζεςκ ημο 

Ιζηημπιμσθμύ Ομίιμο Υαιθίδαξ.  

  

27. ΡΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ ΑΝΜΠΓΘΓΟΙΑΠΩΚ 

 

Ο οπμιμγηζμόξ ηςκ απμηειεζμάηςκ γηα ηα ζθάθε ORCi, ORC Club & Platu 25 ζα γίκεη με βάζε ημοξ 

δημνζςμέκμοξ πνόκμοξ, όπςξ αοημί πνμθύπημοκ από ηεκ εθανμμγή ηςκ ζοζηεμάηςκ θαηαμέηνεζεξ. 

 

28. ΔΖΑΦΕΙΖΟΓΖΟ – ΑΠΜΙΖΗΕ ΔΖΑΦΕΙΖΟΕ ΟΗΑΦΩΚ 

 

θάθε πμο θένμοκ αημμηθή δηαθήμηζε θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ αγώκςκ πνέπεη κα ηθακμπμημύκ ηηξ 

απαηηήζεηξ ημο Κακμκηζμμύ 20 ηεξ ISAF (Advertising Code) θαη επηπιέμκ όζα μνίδεη ζπεηηθά ε Γζκηθή 

Ανπή. 
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Η εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ημο Κακμκηζμμύ 20 ηεξ ISAF (Advertising Code)  ζα ηζπύζεη από ηεκ ώνα 

21:00 ηεξ Παναζθεοήξ 29 επηεμβνίμο 2017 μέπνη θαη ηεκ ώνα 12:00 ηεξ Κονηαθήξ 01 Οθηςβνίμο 

2017.  

θάθε πμο θένμοκ αημμηθή δηαθήμηζε πνέπεη κα έπμοκ ζπεηηθή γναπηή άδεηα από ηεκ Γζκηθή Ανπή 

θςημακηίγναθμ ηεξ μπμίαξ πνέπεη κα θαηαηεζεί ζηε Γναμμαηεία ηςκ Αγώκςκ μαδί με ηεκ δήιςζε 

ζομμεημπήξ. 

 

29. ΜΞΕΓΜΟ ΠΕΟ ΔΖΜΞΓΑΚΩΟΕΟ 

 

Δεκ οπάνπεη Υμνεγόξ ζηε δημνγάκςζε ημο “ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΚΤΠΓΛΛΟ 1 2017”. 

 

30. ΚΑΡΟΖΝΘΜΤΑ ΗΑΠΑ ΠΕΚ ΚΡΠΑ 

 

Από ηεκ δύζε µέπνη ηεκ ακαημιή ημο ειίμο, μ Δηεζκήξ Κακμκηζµόξ πνμξ απμθογή ζογθνμύζεςκ ζηεκ 

ζάιαζζα, ακηηθαζηζηά ημοξ θακμκηζµμύξ ημο Μένμοξ 2 ηςκ Δηεζκώκ Κακμκηζµώκ Ιζηημδνμµηώκ ηεξ 

I.S.A.F.  

ηεκ δηάνθεηα αοηήξ ηεξ πενηόδμο, ηα ζθάθε μθείιμοκ κα έπμοκ ακαµµέκμοξ ημοξ θακμύξ πμο 

πνμβιέπμκηαη από ημκ Δηεζκή Κακμκηζµό πνμξ απμθογήκ ζογθνμύζεςκ ζηε ζάιαζζα. Οη θακμί πνέπεη 

κα είκαη ημπμζεηεμέκμη θαηά ηέημημ ηνόπμ, ώζηε ζε θαμία πενίπηςζε κα µεκ θαιύπημκηαη από ηα πακηά.  

Σα ζθάθε πνέπεη οπμπνεςηηθά κα δηαζέημοκ εθεδνηθμύξ θακμύξ. 

 

31. ΟΡΟΠΕΙΑ ΒΑΘΙΜΘΜΓΖΑΟ 

 

Θα ηζπύζεη ημ ζύζηεµα Υαµειήξ Βαζµμιμγίαξ, ζύµθςκα µε ημ Πανάνηεµα Α4 ηςκ Δηεζκώκ Κακμκηζµώκ 

Ιζηημδνμµηώκ ηεξ I.S.A.F. 2017 – 2020. 

 

 

32. ΓΚΑΘΘΑΗΠΖΗΓΟ ΝΜΖΚΓΟ – ΝΑΞΑΒΑΟΕ ΗΑΚΜΚΖΟΙΩΚ 

32.1 Θα εθανμμζζεί πμηκή μηαξ ζηνμθήξ γηα πανάβαζε θακόκα ημο Μένμοξ 2 (γηα όιεξ ηηξ 

ηζηημδνμμίεξ) ηςκ R.R.S., θακόκαξ (R.R.S. 44.2). Έκα ζθάθμξ πμο έπεη εθηειέζεη πμηκή ζύμθςκα 

µε ημκ θακόκα RRS 31.2 ή 44.2, πνέπεη κα ζομπιενώζεη µηα δήιςζε ζομμόνθςζεξ ζηεκ 

Γναμμαηεία, μέζα ζημ πνμκηθό όνημ πμο πνμβιέπεηαη γηα οπμβμιή εκζηάζεςκ.  

32.2 Γηα πανάβαζε άιιε από εθείκε ημο Μένμοξ 2 ηςκ R.R.S. ηζπύμοκ ηα ακαθενόμεκα ζηηξ Γηδηθέξ 

Δηαηάλεηξ ηεξ ΓΙΟ/ΓΑΘ γηα Αγώκεξ Ακμηθηήξ Θαιάζζεξ 2016. 

32.3 θάθμξ πμο δεκ ηενεί ημοξ πενημνηζμμύξ πιμο (άνζνμ 6) ζα ιαμβάκεη γηα θάζε πανάβαζε πμηκή 

10% ζημκ δημνζςμέκμ πνόκμ θαη ημοιάπηζημκ 1 ζέζε. 

32.4 Γηα ηηξ offshore ηζηημδνμμίεξ ζθάθμξ πμο εθθίκεζε πνόςνα (OCS) θαη δεκ επακόνζςζε ζα 

ιαμβάκεη πμηκή 20% ζημκ δημνζςμέκμ πνόκμ θαη ημοιάπηζημκ 2 ζέζεηξ. 

32.5 Γηα ηηξ ηζηημδνμμίεξ Όνηζα – Πνύμα ζθάθμξ πμο εθθίκεζε πνόςνα (OCS) θαη δεκ επακόνζςζε 

ζα βαζμμιμγείηαη DSQ. 

32.6 ε πενίπηςζε πανάβαζεξ ημο θακόκα 31.1 ηςκ RRS (επαθή µε ζεμείμ) ζα εθανμόδεηαη μ 

θακόκαξ 31.2 ηςκ RRS (πμηκή μίαξ ζηνμθήξ). 

32.7 ε εκζηάζεηξ θαηαμέηνεζεξ ζθαθώκ ORCi & ORC Club ηζπύεη ημ άνζνμ 305 ημο Κακόκα ORC 

Rating Systems 2016. 

 

33 ΔΖΗΑΖΩΙΑΠΑ ΞΕΟΕΟ 
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Όιμη μη ζομμεηέπμκηεξ ζημκ αγώκα  “ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΚΤΠΓΛΛΟ 1 2017” απμδέπμκηαη αοηόμαηα όηη 

μ ΙΟΥ θαη μ πμνεγόξ/πμνεγμί ηεξ δημνγάκςζεξ, εάκ οπάνπεη, δηαηενμύκ ημ δηθαίςμα επ’ αόνηζημκ, κα 

δεμημονγμύκ, πνεζημμπμημύκ θαη πνμβάιιμοκ θαηά ηεκ θνίζε ημοξ, θηκεμαημγναθηθέξ εηθόκεξ θαη 

δςκηακέξ ακαμεηαδόζεηξ ζε θηιμ ή βίκηεμ θαη μπμηαδήπμηε ακαπαναγςγή ημοξ θαηά ηεκ δηάνθεηα θαη 

μεηά ημοξ αγώκεξ, πςνίξ θαμία μηθμκμμηθή απαίηεζε.  

Σα μκόμαηα ηςκ ζομμεηεπόκηςκ θαη βημγναθηθό οιηθό μπμνμύκ επίζεξ κα πνεζημμπμηεζμύκ ή 

ακαπαναπζμύκ με μημκδήπμηε γκςζηό ηνόπμ. 

 

34 ΓΡΘΡΚΕ 

 

Όιμη μη ζομμεηέπμκηεξ ζημκ αγώκα “ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΚΤΠΓΛΛΟ 1 2017”, απμδέπμκηαη όηη μ 

αγώκαξ δηέπεηαη από ημοξ Δηεζκείξ Κακμκηζμμύξ Ιζηημδνμμηώκ ηεξ I.S.A.F. (RRS 2017 – 

2020), ηηξ πανμύζεξ Οδεγίεξ Πιμο θαη ηεκ Πνμθήνολε ημο Αγώκα, όπςξ αοηά ζαθώξ 

θαζμνίδμκηαη ζημ άνζνμ 3 ηεξ πνμθήνολεξ.  

Με ηε δήιςζε ζομμεημπήξ μη ζομμεηέπμκηεξ ζημκ αγώκα απμδέπμκηαη νεηά όηη ζομμεηέπμοκ θαη 

αγςκίδμκηαη απμθιεηζηηθά με δηθή ημοξ εοζύκε. 

Ούηε μη μνγακςηέξ, μύηε μπμηαδήπμηε άιιε επηηνμπή πμο έπεη ζπέζε με ημκ αγώκα, μύηε μ Ι.Ο.Υ. μύηε 

μ πμνεγόξ/πμνεγμί, ακ οπάνπμοκ, θένμοκ μπμηαδήπμηε εοζύκε γηα δεμηά (ζεηηθή, απμζεηηθή ή εζηθή), 

ζςμαηηθή βιάβε ή/θαη ζάκαημ πνμζώπμο, ζομμεηέπμκημξ ή ηνίημο, πμο ηοπόκ ζομβμύκ θαηά ηεκ 

δηάνθεηα ημο αγώκα ή μπμηαδήπμηε άιιε ώνα ζε ζπέζε με αοηόκ. 

ηεκ δήιςζε ζομμεημπήξ, μ εκηεηαιμέκμξ εθπνόζςπμξ θάζε ζθάθμοξ ζα απαηηεζεί κα οπμγνάρεη 

ζπεηηθή δήιςζε όπμο ζα απμδέπεηαη αοηή ηεκ απμπμίεζε εοζύκεξ. 

Γίκαη ανμμδηόηεηα θαη απμθιεηζηηθή εοζύκε ημο Κοβενκήηε θαη όζςκ πεηνίδμκηαη ημ ζθάθμξ κα 

αλημιμγήζμοκ ημκ επανθή βαζμό εθπαίδεοζεξ θαη εμπεηνίαξ ημο πιενώμαημξ θαζώξ θαη ημκ ηθακό 

ανηζμό αοημύ, ώζηε κα πεηνίδμκηαη ημ ζθάθμξ πμο επηβαίκμοκ με απόιοηε αζθάιεηα, ηεκ οθηζηάμεκε 

θαηάζηαζε θαη αλημπιμΐα ημο ζθάθμοξ ζημ μπμίμ επηβαίκμοκ, ζε ζπέζε με ηεκ έκηαζε ημο ακέμμο, ηεκ 

θαηάζηαζε ηεξ ζάιαζζαξ θαη ηηξ μεηεςνμιμγηθέξ πνμγκώζεηξ θαη κα απμθαζίδμοκ εάκ ζα ιάβμοκ μένμξ 

ή όπη ζημκ πνμγναμμαηηζμέκμ αγώκα ή ηζηημδνμμία ημο αγώκα. 

Ο ηδημθηήηεξ / θοβενκήηεξ πνέπεη κα ελαζθαιίδεη ηεκ θαιή θαηάζηαζε ηεξ γάζηναξ, ηεξ ελανηίαξ θαη 

όιμο ημο ελμπιηζμμύ ημο ζθάθμοξ. Ο ίδημξ πνέπεη κα ελαζθαιίδεη όηη όιμξ μ ελμπιηζμόξ αζθαιείαξ 

ζοκηενείηαη θαηάιιεια θαη όηη ημ πιήνςμα γκςνίδεη πμο βνίζθεηαη θαη πςξ πνεζημμπμηείηαη. 

Γθηζηούμε ηεκ προζοτή ζηοκ ζεμειηώδε θακόκα R.R.S. 4 ηοσ Μέροσς Α ηωκ Δηεζκώκ Κακοκηζμώκ 

Ιζηηοδρομηώκ ηες ISAF (RRS 2017-2020) “Απόθαζη για ηην ζυμμεηοχή ζε ιζηιοδρομία”. 

 

35 ΟΦΑΘΓΖΑ ΟΗΑΦΩΚ 

 

Όια ηα ζομμεηέπμκηα ζθάθε ζηεκ ηζηημδνμμία “ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΚΤΠΓΛΛΟ 1 2017”  μθείιμοκ κα 

δηαζέημοκ ηεκ πνμβιεπόμεκε από ηεκ ηζπύμοζα κμμμζεζία αζθαιηζηηθή θάιορε έκακηη ηνίηςκ. 

Σμ αζθαιηζηήνημ ζομβόιαημ πνέπεη κα θαιύπηεη νεηά ηεκ αζηηθή εοζύκε έκακηη ηνίηςκ θαηά ηεκ 

ζομμεημπή ημο ζθάθμοξ ζε αγώκεξ ηζηημπιμΐαξ. 

 

36 ΑΝΜΚΜΙΓΟ 

 

Η απμκμμή επάζιςκ ζημοξ κηθεηέξ ζα γίκεη ζηεκ εηήζηα εθδήιςζε θμπήξ ηεξ πίηαξ ημο 

Ιζηημπιμσθμύ Ομίιμο Υαιθίδαξ ζηηξ ανπέξ ημο 2016 με κέα ακαθμίκςζε. 

 
37 ΓΝΖΠΞΜΝΕ ΓΚΟΠΑΟΓΩΚ 
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Η ζύκζεζε ηεξ Γπηηνμπήξ Γκζηάζεςκ είκαη ε αθόιμοζε: 

 

Αρμοδιόηηηα Γπώμσμο Όμομα Αριθ. Πηλεθώμοσ 

Πρόεδρος Βαηίθαιμξ Γηώνγμξ 6976140536 

Μέιος Ονθακόξ Άγγειμξ 6944356444 

Μέιος Ρμκημγηάκκεξ Άγγειμξ 6973833263 

 

38 ΓΝΖΠΞΜΝΕ ΑΓΩΚΩΚ 

 

Η ζύκζεζε ηεξ Γπηηνμπήξ Αγώκςκ είκαη ε αθόιμοζε : 

  

Αρμοδιόηηηα Γπώμσμο Όμομα Αριθ. Πηλεθώμοσ 

Πρόεδρος αμανηδήξ  Ακηώκημξ    

Μέιος ημηζηήνα Βαζηιηθή  

Μέιος Νηεγηάκκεξ Κςκ/κμξ 6983501113 

Μέιος Κμηδακηαμπάκε Βαζηιηθή  

 

39 ΠΓΚΖΗΕ ΓΝΖΠΞΜΝΕ  

 

Η ζύκζεζε ηεξ Σεπκηθήξ Γπηηνμπήξ είκαη ε αθόιμοζε : 

 
Αρμοδιόηηηα Γπώμσμο Όμομα Αριθ. Πηλεθώμοσ 

Πρόεδρος Φνακηδεζθίδεξ  Λμοθάξ  

Μέιος αμανηδήξ Ακηώκημξ    

 

  επηέμβνημξ  2017 

 

               Η Ονγακςηηθή Γπηηνμπή 


