ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΓΥΛΑΠ “ΑΙΗΒΔΟΗ 2015”
ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ
1.

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ
Ο Αγώλαο “ΑΛΙΒΔΡΙ 2015” ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε:
1.1
Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα,
όπσο απηνί ηξνπνπνηνύληαη από ηηο παξνύζεο Οδεγίεο Πινπ.
1.2
Σηο παξνύζεο Οδεγίεο Πινπ.

2.

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΡΝΠ ΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝΠ
Οη αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο αγσληδόµελνπο ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεµν πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ι.Ο Υ. πνπ βξίζθεηαη έμσ από ην εληεπθηήξην ηνπ νκίινπ.

3.

ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΡΗΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ
Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο Οδεγίεο Πινπ ζα αλαθνηλσζεί ζηελ πγθέληξσζε Κπβεξλεηώλ
θαη ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ νκίινπ πνπ βξίζθεηαη έμσ από ην
εληεπθηήξην ηνπ Οκίινπ.

4.

ΠΖΚΑΡΑ ΠΡΖ ΠΡΔΟΗΑ
Οπηηθά ζήκαηα επαίξνληαη ζηνλ ηζηό ηνπ Ι.Ο.Υ.
Έπαξζε ηνπ Απαληεηηθνύ Δπηζείνληα “AP” µε 2 ερεηηθά ζεµαίλεη «Η ηζηηνδξνµία
αλαβάιιεηαη».

5.

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΥΛΑ – ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ
Καηά ηνλ αγώλα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ δύν ηζηηνδξνκίεο.
1ε ηζηηνδξνκία
Δθθίλεζε: από Μπνύξηδη 16/05/2015, ώξα 10:30
Γηαδξνκή: Μπνύξηδη – Υαιθνύηζη - Αιηβέξη
Απόζηαζε: 22 λ.µ.
2ε ηζηηνδξνκία
Δθθίλεζε: από Αιηβέξη 17/05/2015, ώξα 11:00
Γηαδξνκή: Αιηβέξη – Μπνύξηδη
Απόζηαζε: 20 λ.κ.

6.

ΞΙΔΠΔΗΠ – ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΞΙΝ
6.1

Δθθίλεζε από Μπνύξηδη κεηαμύ ηνπ ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ θαη ηνπ
Ξράζηλοσ θάροσ κε ζπληεηαγκέλεο (N:38 24.374 E:23 38.206)
6.2
Σεξκαηηζκόο ζηνλ Ληκέλα Αιηβέξηνπ κεηαμύ
Θόθθηλοσ θάροσ κε ζπληεηαγκέλεο (N:38 23.651 E:24 02.724) θαη
Ξράζηλοσ θάροσ κε ζπληεηαγκέλεο (N:38 23.444 E:24 02.873).
Τπάξρνπλ πεξηνξηζκνί Πινπ ζηελ πεξηνρή θνληά ζηελ Δξέηξηα, ζπγθεθξηκέλα αθήλνπκε
αξηζηεξά ηηο Νεζίδεο/Βξαρνλεζίδεο Κνινθύζη, ηξνγγπιό θαη Φάξη (Αγία Σξηάδα).

6.3
6.4
6.5
6.6

Δθθίλεζε 2εο ηζηηνδξνκίαο από θόθθηλν ζεκαληήξα ιηκέλα Αιηβεξίνπ θαη
ζεκαδνύξαο ή πξάζηλνπ ζεκαληήξα θαη ζεκαδνύξαο ζρ.2
Δλαιιαθηηθή εθθίλεζε 2εο ηζηηνδξνκίαο θάθνπο Δπηηξνπήο θαη ζεκαίαο.
Σεξκαηηζκόο 2εο ηζηηνδξνκίαο είλαη ε λνεηή γξακκή νξηδόκελε από πξάζηλν
θσηνζεκαληήξα θαη ζθάθνπο Δπηηξνπήο ζρ.1.
Δλαιιαθηηθόο ηεξκαηηζκόο 2εο ηζηηνδξνκίαο είλαη ε λνεηή γξακκή νξηδόκελε από
ηνλ πξάζηλν θσηνζεκαληήξα θαη ζηαζεξνύ ζεκείνπ αξηζηεξά ζηελ απέλαληη
βνησηηθή αθηή νξηδόκελνπ από ζεκαία ηεξκαηηζκνύ

Τπάξρνπλ πεξηνξηζκνί Πινπ ζηελ πεξηνρή θνληά ζηελ Δξέηξηα, ζπγθεθξηκέλα αθήλνπκε
δεμηά ηηο Νεζίδεο/Βξαρνλεζίδεο Κνινθύζη, ηξνγγπιό θαη Φάξη (Αγία Σξηάδα).
7.

ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ
Δλαιιαθηηθή δηαδξνκή 16/05/2015: Μπνύξηδη – Αιηβέξη

8.

ΠΖΚΑΡΑ ΘΙΑΠΔΥΛ
Σα ζπκκεηέρνληα ζθάθε δελ ππνρξενύληαη λα θέξνπλ δηαθξηηηθό ζήµα θιάζεο.

9.

ΔΘΘΗΛΖΠΖ
Οη εθθηλήζεηο ησλ ηζηηνδξνκηώλ ζα δνζνύλ ζύµθσλα µε ηνλ θαλόλα 26 ησλ RRS.
Οη ρξόλνη ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη από ηα νπηηθά ζήµαηα.
Η απνηπρία ελόο ερεηηθνύ ζήµαηνο πξέπεη λα αγλνείηαη.
Έλα ζθάθνο πνπ δελ εθθηλεί εληόο 20 ιεπηώλ κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο ηνπ αγώλα, ζα
βαζκνινγείηαη σο µε εθθηλήζαλ (DNS), ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλόλα Α4 ησλ RRS.
Όια ηα ζήµαηα ζα αλαθνηλώλνληαη από ην VHF θαλάιη 72. Η αλαµεηάδνζε ησλ ζεµάησλ
είλαη µόλν γηα ελεκεξσηηθό ζθνπό. Η πεξίπησζε παξάιεηςεο ή ιάζνπο ζηελ αλαγγειία
ησλ ζεκάησλ µέζσ VHF δελ απνηειεί αηηία ππνβνιήο αίηεζεο γηα απνθαηάζηαζε
(ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλόλα RRS 60.1 (b)).

10. ΓΟΑΚΚΔΠ ΔΘΘΗΛΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝ
10.1
ΓΟΑΚΚΖ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ
Η γξακκή εθθίλεζεο ζην Μπνύξηδη πξνζδηνξίδεηαη από ηελ λνεηή επζεία κεηαμύ
ηνπ θάθνπο επηηξνπήο ζην δεμί άθξν, θαη ηνπ πξάζηλνπ θσηνζεκαληήξα ζην
αξηζηεξό άθξν. Σα ζήµαηα εθθηλήζεσο ζα δνζνύλ από ην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο
Αγώλσλ πνπ ζα είλαη αγθπξνβνιεµέλν.
Η εθθίλεζε ζα δνζεί ην άββαην 16 Μαΐνπ 2015 θαη ώξα 10:30.
ην Αιηβέξη γξακκή εθθίλεζεο είλαη ε λνεηή γξακκή ηνπ ζεκαληήξα ζηνλ
ιηκελνβξαρίνλα θαη ζεκαδνύξαο. Σα ζήκαηα εθθηλήζεσο ζα δνζνύλ από ην ζεκείν
ηνπ ζεκαληήξα ηελ Κπξηαθή 17/05/2015 θαη ώξα 11:00.
Αλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη θαηάιιειεο ή αλαθύςεη ηερληθό θώιπκα, ην
ζθάθνο Δπηηξνπήο Αγώλσλ µπνξεί λα θξαηήζεη ηε ζέζε ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο
κεραλή. Απηό δελ απνηειεί αηηία γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο πξνο ηελ Δπηηξνπή
Αγώλσλ.
Κάζε ζθάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα πάξεη εθθίλεζε, νθείιεη µέρξη δέθα (10) ιεπηά
πξηλ ηελ εθθίλεζε λα πεξάζεη πιεζίνλ ηνπ ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζην
δεμηό άθξν ηεο γξαµµήο εθθίλεζεο θαη λα αλαθεξζεί ζην θαλάιη 72 ηνπ VHF.
Θαµία δηαδηθαζία απογραθής δελ επηηρέπεηαη µεηά ηο προεηδοποηεηηθό
ζήµα ηες εθθίλεζες (πεληάιεπηο).

θάθε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ πξόιαβαλ λα είλαη ζηε γξαµµή εθθίλεζεο
έγθαηξα θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο γηα εθθίλεζε, νθείινπλ λα
εηδνπνηήζνπλ, µεηά ην ζήµα εθθίλεζεο, µε ην VHF ζην θαλάιη 72 ηελ Δπηηξνπή
Αγώλσλ γηα ηελ πξόζεζή ηνπο λα εθθηλήζνπλ. Ρο ίδηο ηζτύεη θαη γηα όζα
ζθάθε δελ πρόιαβαλ λα απογραθούλ πρηλ ηο Ξροεηδοποηεηηθό ζήµα.
Ζ Δπηηροπή Αγώλωλ ζα ταραθηερίζεη DNC όια ηα ζθάθε ποσ δελ
αλέθεραλ ηελ παροσζία ηοσς ζηε γρακκή εθθίλεζες.
10.2

ΓΟΑΚΚΖ ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝ
Η Γξακκή ηεξκαηηζκνύ ηεο 1εο ηζηηνδξνκίαο, ζην Αιηβέξη, πξνζδηνξίδεηαη από ηε
λνεηή επζεία κεηαμύ ηνπ Κόθθηλνπ Φάξνπ ζηνλ ιηκελνβξαρίνλα ηνπ Ληκέλα
Αιηβεξίνπ ζηα αξηζηεξά, θαη ηνπ πξάζηλνπ θσηνζεκαληήξα ζηνλ ιηκελνβξαρίνλα
ηνπ Ληκέλα Αιηβεξίνπ ζηα δεμηά.
Γξακκή ηεξκαηηζκνύ ηεο 2εο ηζηηνδξνκίαο ζηνΜπνπξηδη, είλαη ε λνεηή γξακκή
κεηαμύ ηνπ θάθνπο επηηξνπήο θαη ηνπ πξάζηλνπ θσηνζεκαληήξα ζην Μπνύξηδη.
Ρα ζθάθε ποσ πιεζηάδοσλ ζηελ γρακκή ηερκαηηζκού οθείιοσλ λα
αλαθέροσλ ζηελ Δπηηροπή Αγώλωλ µε ηο VHF ζηο θαλάιη 72 ηολ αρηζµό
ηζηίοσ θαη ηο όλοκα ηοσ ζθάθοσς. Δίλαη εσζύλε ηοσ θάζε ζθάθοσς λα
βεβαηωζεί από ηελ Δπηηροπή Αγώλωλ όηη ηερµάηηζε.
Ο ηεξµαηηζµόο θάζε ζθάθνπο ζα επηζεµαίλεηαη µε έλαλ ζπξηγµό.
Οη γξαµµέο εθθίλεζεο ζην Μπνύξηδη, θαη ηεξµαηηζµνύ ζην Αιηβέξη ζα δνζνύλ ζε
κνξθή ζρεδηαγξάκκαηνο θαηά ηελ ζπγθέληξσζε θπβεξλεηώλ.

11. ΚΔΟΗΘΖ ΑΛΑΘΙΖΠΖ
Μεξηθή αλάθιεζε ζα δνζεί ζύµθσλα µε ηνλ θαλόλα 29.1 ησλ Γηεζλώλ Καλνληζµώλ
Ιζηηνδξνκηώλ ηεο I.S.A.F (RRS 2013-2016) . Έλα πξόσξα εθθηλήζαλ ζθάθνο έρεη 20
ιεπηά ρξόλν λα επαλνξζώζεη.
Δάλ ππάξρεη δπλαηόηεηα, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα πξνζπαζήζεη λα εηδνπνηήζεη
νλνµαζηηθώο µέζσ VHF ηα πξόσξα εθθηλήζαληα ζθάθε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δελ
δίλεηαη ην δηθαίσκα ζηνπο αγσληδόκελνπο γηα αίηεζε επαλόξζσζεο.
12. ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΘΙΖΠΖ
Γεληθή αλάθιεζε ζα δνζεί ζύµθσλα µε ηνλ θαλόλα 29.2 ησλ Γηεζλώλ Καλνληζµώλ
Ιζηηνδξνκηώλ ηεο I.S.A.F (RRS 2013-2016)
13. ΥΟΑ
Όιεο νη ώξεο γηα ην 2015 αλαθέξνληαη ζε ώξα Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ. Σειέθσλν
14844.
14. ΞΟΝΓΛΥΠΖ ΘΑΗΟΝ
Γελ ζα δνζεί Πξόγλσζε Καηξνύ ζηνπο αγσληδόµελνπο.
15. ΠΓΣΥΛΔΠΖ ΘΙΑΠΔΥΛ
Δθαξµόδεηαη ην άξζξν 10 ησλ Δηδηθώλ Γηαηάμεσλ ηεο Δ.Α.Θ./Δ.Ι.Ο γηα Αγώλεο Αλνηθηήο
Θαιάζζεο 2014.

16. ΣΟΝΛΗΘΑ ΝΟΗΑ ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝ
Γηα ηα ζθάθε ηα θαηαµεηξεµέλα θαηά ORCi, ORC Club ην ρξνληθό όξην ηεξµαηηζµνύ είλαη
ην δηπιάζην ηνπ Γεληθνύ Βαζµνύ Ιθαλόηεηαο (G.P.H.) πνιιαπιαζηαζµέλν επί ηνλ αξηζµό
ησλ µηιίσλ ηεο ηζηηνδξνµίαο (20λκ) γηα ην θάζε ζθάθνο.
Σν ρξνληθό όξην ηεξµαηηζµνύ, ζε ώξεο, ιεπηά θαη δεπηεξόιεπηα θάζε ζπµµεηέρνληνο
ζθάθνπο αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπµµεηερόλησλ ζθαθώλ.
θάθε πνπ δελ ηεξµάηηζαλ µέζα ζην ρξνληθό ηνπο όξην, ζα βαζµνινγεζνύλ «ΓΔΝ
ΣΔΡΜΑΣΙΑΝ» (DNF) ζε ηξνπνπνίεζε ησλ θαλόλσλ RRS 35 & Α4.1
17. ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΝΟΘΥΠΖΠ ΣΟΝΛΝ
Γηα ηα ζθάθε ζα εθαξκνζζεί ην ζύζηεκα “Performance Curve Scoring - Constructed
Course”.
Σα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ
πιεύζεσλ (δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ, εηζαγσγή έληαζεο αλέκνπ θηι.) βξίζθνληαη ζηελ θξίζε
ηεο επηηξνπήο αγώλσλ θαη δελ επηδέρνληαη αίηεζε γηα επαλόξζσζε από ηνπο
αγσληδνκέλνπο.
ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Αγώλσλ θξίλεη όηη δελ έρεη αζθαιή ζηνηρεία γηα ηηο
ζπλζήθεο ηεο ηζηηνδξνκίαο ή όηη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ
εμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην παξαπάλσ ζύζηεκα, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθδώζεη ηα
απνηειέζκαηα κε βάζε ην ζύζηεκα “Time On Time Offshore (T.M.F.)”.
18. ΓΖΙΥΠΖ ΚΖ ΡΖΟΖΠΖΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΥΛ
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα δελ ηεξήζεθαλ νη θαλνληζµνί πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ηνπ αγώλα θαη ζηηο Οδεγίεο Πινπ, ν εληεηαιµέλνο
εθπξόζσπνο ηνπ ζθάθνπο νθείιεη λα ππνβάιεη “Δήλωζη µη Τήρηζης Κανονιζμών” ζηελ
Δπηηξνπή Αγώλσλ ην αξγόηεξν κία (1) ώξα µεηά ηνλ ηεξµαηηζµό ηνπ ζθάθνπο ζηελ
ηζηηνδξνµία πνπ έγηλε ε παξάβαζε.
19. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ
Δλζηάζεηο - εθ’ όζνλ ππάξμνπλ - πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ κία (1)
ώξα ην αξγόηεξν µεηά ηνλ ηεξµαηηζµό ηνπ εληζηάµελνπ ζθάθνπο. Πξνο δηεπθόιπλζε ηεο
παξαιαβήο ησλ ελζηάζεσλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ µε ηελ Δπηηξνπή
Αγώλσλ µέζσ V.H.F. θαλάιη 72 ή ζην ηειέθσλν 6974010427 (Νηεγηάλλεο Κώζηαο)
Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα είλαη γξαµµέλεο ζην εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη από ηελ
Δπηηξνπή Αγώλσλ. Γελ ππάξρεη ρξεκαηηθό παξάβνιν γηα ηηο ελζηάζεηο.
Οη εληεηαικέλνη εθπξόζσπνη ησλ ζθαθώλ ζα ελεµεξσζνύλ έγθαηξα από ηελ Γξαµµαηεία
ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, γηα ηελ αθξηβή ώξα, ηνλ ρώξν θαη ηελ ζεηξά εθδίθαζεο ησλ
ελζηάζεσλ ηνπο.
Οη εληεηαικέλνη εθπξόζσπνη ησλ ελερνκέλσλ ζθαθώλ νθείινπλ µε δηθή ηνπο επζύλε, λα
ελεµεξώζνπλ ηνπο µάξηπξεο ηνπο, αλ ππάξρνπλ, ώζηε λα παξαζηνύλ.
20. ΑΘΗΛΖΠΗΑ ΚΖΣΑΛΥΛ
Οη µεραλέο ησλ ζπµµεηερόλησλ ζθαθώλ πξέπεη λα µελ ιεηηνπξγνύλ µε ην
πξνπαξαζθεπαζηηθό ζήµα ηεο εθθηλήζεσο (ηεηξάιεπην). Δίλαη ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο
αγώλα λα ραξαθηεξίζεη έλα ζθάθνο DNS γηα ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο κέζα ζην
ηεηξάιεπην.
Απαγνξεύεηαη ρξήζε µεραλήο γηα πξόσζε ηνπ ζθάθνπο (RRS 42). ε πεξίπησζε
πξνζάξαμεο ζθάθνπο ή ζύγθξνπζεο µε άιιν ζθάθνο ή αληηθείµελν ηζρύεη ν θαλόλαο RRS
42.3 (g)

21. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΓΘΑΡΑΙΔΗΤΖΠ ΑΓΥΛΑ
θάθε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν, εγθαηαιείςνπλ ηνλ αγώλα,
είλαη ππνρξεσµέλα λα εηδνπνηήζνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ δίλνληαο
ηα αθόινπζα ζηνηρεία µε ηνλ ηξόπν πνπ ππνδεηθλύεηαη παξαθάησ :
1. Όλνµα θάθνπο
2. Αξηζµόο ηζηίσλ
3. Σόπνο εγθαηάιεηςεο (ζεκείν δηαδξνκήο)
4. Υξόλνο εγθαηάιεηςεο
5. Αηηία εγθαηάιεηςεο
6. Πνύ επξίζθεηαη ην εγθαηαιείςαλ ζθάθνο
7. Ληµάλη ή όξµνοπξννξηζµνύ
Σα ζηνηρεία κπνξνύλ λα κεηαδνζνύλ είηε κέζσ V.H.F. ζην θαλάιη 72, είηε ηειεθσληθά ,
ζηα ηειέθσλα 6974010427 (Νηεγηάλλεο Κώζηαο) ή ζην Ληκελαξρείν Υαιθίδνο
(ηει.22210-28888), µε ηελ παξάθιεζε λα εηδνπνηήζνπλ ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ.
Η µε ζπκκόξθσζε µε ηελ Οδεγία Πινπ 21, “ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΑΣΑΛΔΙΦΗ ΑΓΧΝΑ” κπνξεί
λα απνηειέζεη ιόγν εθαξκνγήο ηνπ θαλόλα RRS 69, ελώ ν δηνξγαλσηήο όµηινο δηαηεξεί
ην δηθαίσµα, µε απόθαζε ηνπ Γ, λα απνθιείζεη από ηνπο αγώλεο πνπ δηνξγαλώλεη γηα
νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα όζνπο δελ ζπκκνξθώλνληαη θαη λα ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ
Δζληθή Αξρή γηα επηβνιή πνηλήο ζην ζθάθνο.
22. ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΚΔΠΥ V.H.F. – ΒΝΖΘΖΚΑΡΑ
πληζηάηαη ζε όια ηα αγσληδόκελα ζθάθε λα έρνπλ αθξόαζε ζην θαλάιη 72 ηόζν θαηά ηηο
δηαδηθαζίεο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ ηνπο, όζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πιεύζεο .
Η επηηξνπή αγώλσλ ζα έρεη ζπλερή αθξόαζε ζην V.H.F., θαλάιη 72.
Έλα ζθάθνο όηαλ αγσλίδεηαη, εθηόο από επηθνηλσλία µε ηελ Δπηηξνπή αγώλσλ, δελ
επηηξέπεηαη λα ιαµβάλεη ή µεηαδίδεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηµεο ζε όια ηα
ζπµµεηέρνληα ζθάθε. (Σξνπνπνίεζε ηνπ θαλόλα RRS 41). Απηό ηζρύεη θαη γηα ηα θηλεηά
ηειέθσλα.
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ειεθηξνληθνύ βνεζήκαηνο.
23. ΓΟΑΦΔΗΑ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΑΓΥΛΥΛ
Σν Γξαθείν ηνπ Ι.Ο.Υ. ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ.
24. ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΔΥΛ – ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ ΠΘΑΦΥΛ
24.1
24.2

24.3
24.4

Ο πξνβιεπόκελνο έιεγρνο ησλ ζθαθώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί όπσο νξίδεηαη ζηηο
Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ/ΔΙΟ γηα ηνπο αγώλεο Αλνηθηήο Θαιάζζεο 2015.
Η Δπηηξνπή Αγώλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ζθαθώλ απξνεηδνπνίεηα, ζε
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν (ζηεξηά ή ζάιαζζα) θαηά
ην δηάζηεκα από ηελ πγθέληξσζε Κπβεξλεηώλ Παξαζθεπή, 22 Μαΐνπ 2015 ώξα
21:00 κέρξη θαη δύν (2) ώξεο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο ζην
Αιηβέξη.
ηελ δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Καηακέηξεζεο πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζθάθνο
αληίγξαθν ηνπ έγθπξνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαηακέηξεζεο γηα ην έηνο 2015.
Ο ηδηνθηήηεο ή ν Δληεηαικέλνο Δθπξόζσπνο ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα γλσξίδεη όηη
ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό RRS 78.1 έρεη ηελ επζύλε λα δηαηεξεί ην ζθάθνο
ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο θιάζεο. Όηη ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό OSR
1.02.1 πξέπεη λα θαζνξίζεη έλα άηνκν πνπ ζα αλαιάβεη ηηο επζύλεο ηνπ επί
θεθαιήο (ππεπζύλνπ) ζηελ πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ηδίνπ θαη όηη ζύκθσλα κε
ηνλ θαλόλα OSR 6.05.03 ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα είλαη

24.1

εμνηθεησκέλν κε ηηο δηαδηθαζίεο πξώησλ βνεζεηώλ, ππνζεξκία, πληγκό,
θαξδηνπλεπκνληθή αλάηαμε θαη ζρεηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο.
Μόλν θαηακεηξεκέλα θαη ζθξαγηζκέλα παληά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα
ζθάθε ORCη θαη ORC Club.

25. ΑΙΙΑΓΖ ΞΙΖΟΥΚΑΡΝΠ ή ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
25.1

25.2

25.3
25.4

Η θαηάζηαζε πιεξώκαηνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί έσο ηελ ζπγθέληξσζε
θπβεξλεηώλ. Μεηά από απηή ηελ εµεξνµελία, αιιαγέο ζηελ ζύλζεζε ησλ
πιεξσµάησλ επηηξέπνληαη µόλνλ εθόζνλ ελεµεξσζεί γξαπηά ε Δπηηξνπή
Αγώλσλ, ζε εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη ζηελ γξακκαηεία, ην αξγόηεξν κία (1)
ώξα πξηλ ηελ εθθίλεζε θάζε ηζηηνδξνµίαο.
Γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη επζύλεο ηόζν ηνπ εληεηαιµέλνπ εθπξόζσπνπ ηνπ
ζθάθνπο όζν θαη ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, ε δηαπίζησζε ιαλζαζµέλεο ή ειιεηπνύο
θαηάζηαζεο πιεξώµαηνο µπνξεί λα επηθέξεη αθύξσζε ηνπ ζθάθνπο ζηε
ζπγθεθξηµέλεηζηηνδξνµία.
Σν ζπλνιηθό βάξνο ησλ µειώλ ηνπ πιεξώµαηνο θάζε ζθάθνπο ORCi& ORC Club
δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην αλαγξαθόκελν ζην πηζηνπνηεηηθό
θαηακέηξεζεο.
Αιιαγή θαηεζηξακκέλνπ ή απσιεζζέληνο εμνπιηζκνύ δελ ζα επηηξέπεηαη ρσξίο
πξνεγνύκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλνο. Αηηήζεηο γηα αιιαγή
πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Αγώλνο ζηε πξώηε ινγηθή επθαηξία.

26. ΔΘΓΝΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ
Μεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα ζα εθδνζνύλ πξνζσξηλά απνηειέζκαηα - εθόζνλ ππάξρνπλ
ελζηάζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα εθδηθαζηνύλ - πνπ ζα αλαξηεζνύλ ζηνλ επίζεµν πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ιζηηνπιντθνύ Οκίινπ Αιηβεξίνπ (αλ είλαη εθηθηό) θαη
ηνπ Ι.Ο.Υ..
27. ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ
Ο ππνινγηζκόο ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηα ζθάθε ORCi& ORC Club ζα γίλεη κε βάζε ηνπο
δηνξζσκέλνπο ρξόλνπο, όπσο απηνί πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηήκαησλ
θαηακέηξεζεο.
28. ΓΗΑΦΖΚΗΠΔΗΠ – ΑΡΝΚΗΘΖ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ ΠΘΑΦΥΛ
θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ πξέπεη λα
ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ 20 ηεο ISAF (AdvertisingCode) θαη επηπιένλ
όζα νξίδεη ζρεηηθά ε Δζληθή Αξρή.
Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 20 ηεο ISAF (AdvertisingCode) ζα ηζρύζεη
από ηελ ώξα 21:00 ηεο Παξαζθεπήο 16 Μαΐνπ 2015 κέρξη θαη ηελ ώξα 12:00 ηεο
Γεπηέξαο 18 Μαΐνπ 2015.
θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθή γξαπηή άδεηα από ηελ
Δζληθή Αξρή θσηναληίγξαθν ηεο νπνίαο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία ησλ Αγώλσλ
καδί κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο.
29. ΣΝΟΖΓΝΠ ΡΖΠ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖΠ
Γελ ππάξρεη Υνξεγόο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ “ΑΛΙΒΔΡΙ 2015”.
30. ΛΑΠΗΞΙΝΦΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΛΣΡΑ
Από ηελ δύζε µέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, ν Γηεζλήο Καλνληζµόο πξνο απνθπγή
ζπγθξνύζεσλ ζηελ ζάιαζζα, αληηθαζηζηά ηνπο θαλνληζµνύο ηνπ Μέξνπο 2 ησλ Γηεζλώλ
ΚαλνληζµώλΙζηηνδξνµηώλ ηεο I.S.A.F.

ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ, ηα ζθάθε νθείινπλ λα έρνπλ
αλαµµέλνπο ηνπο θαλνύο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Γηεζλή Καλνληζµό πξνο απνθπγήλ
ζπγθξνύζεσλ ζηε ζάιαζζα. Οη θαλνί πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη θαηά ηέηνην ηξόπν,
ώζηε ζε θακία πεξίπησζε λα µελ θαιύπηνληαη από ηα παληά.
Σα ζθάθε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηαζέηνπλ εθεδξηθνύο θαλνύο.
31. ΠΠΡΖΚΑ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ
Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα Υακειήο Βαζκνινγίαο, ζύκθσλα µε ην Παξάξηεκα Α4 ησλ
Γηεζλώλ ΚαλνληζµώλΙζηηνδξνµηώλ ηεο I.S.A.F. 2013 – 2016.
32. ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΝΗΛΔΠ – ΞΑΟΑΒΑΠΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΥΛ
Θα εθαξκνζζεί πνηλή κίαο ζηξνθήο γηα παξάβαζε θαλόλα ηνπ Μέξνπο 2 ησλ R.R.S.,
(θαλόλαο R.R.S. 44.2). Έλα ζθάθνο πνπ έρεη εθηειέζεη πνηλή ζύκθσλα µε ηνλ θαλόλα
RRS 31.2 ή 44.2, πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη µηα δήισζε ζπκκόξθσζεο ζηελ Γξακκαηεία,
κέζα ζην ρξνληθό όξην πνπ πξνβιέπεηαη γηα ππνβνιή ελζηάζεσλ.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ θαλόλα 31.1 ησλ RRS (επαθή µε ζεκείν) ζα εθαξκόδεηαη ν
θαλόλαο 31.2 ησλ RRS (πνηλή κίαο ζηξνθήο).
ε ελζηάζεηο θαηακέηξεζεο ζθαθώλ ORCi & ORC Club ηζρύεη ην άξζξν 305 ηνπ Καλόλα
ORC Rating Systems 2014.
33. ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΣΟΖΠΖΠ
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηζηηνδξνκία ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 απνδέρνληαη απηόκαηα όηη ν ΙΟΥ
θαη ν ρνξεγόο/ρνξεγνί ηεο δηνξγάλσζεο, εάλ ππάξρεη, δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα επ’
αόξηζηνλ, λα δεκηνπξγνύλ, ρξεζηκνπνηνύλ θαη πξνβάιινπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο,
θηλεκαηνγξαθηθέο εηθόλεο θαη δσληαλέο αλακεηαδόζεηο ζε θηικ ή βίληεν θαη νπνηαδήπνηε
αλαπαξαγσγή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηνπο αγώλεο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή
απαίηεζε.
Σα νλόκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη βηνγξαθηθό πιηθό κπνξνύλ επίζεο λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ή αλαπαξαρζνύλ κε νηνλδήπνηε γλσζηό ηξόπν.
34. ΔΘΛΖ
34.1

34.2

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγώλα “ΑΛΙΒΔΡΙ 2015”, απνδέρνληαη όηη δηέπνληαη
από ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο Ιζηηνδξνκηώλ ηεο I.S.A.F. (RRS 2013 – 2016), ηηο
Οδεγίεο πινπ θαη ηελ Πξνθήξπμε ηνπ Αγώλα.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρνληαη λα αλαιάβνπλ εμ’ νινθιήξνπ νπνηαδήπνηε
επζύλε γηα ηηο λαπηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ ζθάθνπο ηνπο, ηελ εμαξηία, ηηο ηθαλόηεηεο
ηνπ πιεξώκαηνο θαη ηνλ εμνπιηζκό αζθαιείαο.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο επίζεο απνδέρνληαη λα αλαιάβνπλ εμ’ νινθιήξνπ
νπνηαδήπνηε επζύλε γηα δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ζε ηξίηα άηνκα ή ηα
ππάξρνληά ηνπο, ηνπο εαπηνύο ηνπο ή ηα ππάξρνληά ηνπο, ηόζν ζηε ζηεξηά όζν
θαη ζηε ζάιαζζα σο ζπλέπεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηνξγάλσζε,
απαιιάζζνληαο από θάζε επζύλε ηνλ Ι.Ο.Υ., ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, ηελ
Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ηνλ ρνξεγό, εάλ ππάξρεη, θαη νπνηνδήπνηε µέινο
εκπιεθόκελν ζηελ δηνξγάλσζε θάησ από νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα θαη απνδέρνληαη
εμ’ νινθιήξνπ ηελ επζύλε γηα ηελ αζθάιεηα, ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ελδπκαζία ησλ
πιεξσκάησλ ησλ ζθαθώλ, ησλ αληηπξνζώπσλ θαη ησλ θηινμελνπκέλσλ ηνπο.
Ο Ι.Ο.Υ ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ, ν
ρνξεγόο ηνπ αγώλα, εάλ ππάξρεη, θαη νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν εκπιεθόκελν ζηελ
δηνξγάλσζε “ΑΛΙΒΔΡΙ 2015”, δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ζσκαηηθή ή πιηθή
δεκηά, ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην ή όηη άιιν ήζειε ζπκβεί, πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή
κεηά ηνλ αγώλα. ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο, ν εληεηαικέλνο εθπξόζσπνο θάζε

34.3

34.4

ζθάθνπο ζα απαηηεζεί λα ππνγξάςεη ζρεηηθή δήισζε όπνπ ζα απνδέρεηαη απηή
ηελ απνπνίεζε επζύλεο.
Η αζθάιεηα ηνπ ζθάθνπο θαη ε δηαρείξηζή
ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
αζθάιεηαο πξνο ηξίηνπο, είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε / θπβεξλήηε, ν
νπνίνο απαηηείηαη λα εμαζθαιίζεη όηη ην ζθάθνο είλαη απόιπηα αμηόπινν θαη
θπβεξλάηαη από πιήξσκα ηθαλό ζε αξηζκό θαη εκπεηξία, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε
θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε λα αληηκεησπίζεη δύζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο Ο
ηδηνθηήηεο / θπβεξλήηεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο γάζηξαο,
ηεο εμαξηίαο θαη όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζθάθνπο.
Ο ίδηνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη όηη όινο ν εμνπιηζκόο αζθαιείαο ζπληεξείηαη
θαηάιιεια θαη όηη ην πιήξσκα γλσξίδεη πνπ βξίζθεηαη θαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη.
Εθιζηούμε ηην προζοτή ζηον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 ηοσ Μέροσς Α ηων
Διεθνών Κανονιζμών Ιζηιοδρομιών ηης ISAF (RRS 2013-2016) “Απόθαζη για
ηην ζυμμεηοχή ζε ιζηιοδρομία”.

35. ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΠΘΑΦΥΛ
Όια ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε ζηελ ηζηηνδξνκία “ΑΛΙΒΔΡΙ 2015” νθείινπλ λα δηαζέηνπλ
ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ηξίησλ.
Σν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην πξέπεη λα θαιύπηεη ξεηά ηελ αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ
θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζθάθνπο ζε αγώλεο ηζηηνπινΐαο.
36. ΑΞΝΛΝΚΔΠ
Η απνλνκή επάζισλ ζηνπο ληθεηέο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ρώξν ηνπ εληεπθηεξίνπ ηνπ
Ι.Ο.Υ. ηελ Παξαζθεπή 22 Μαΐνπ 2015 θαη ώξα 21:00.
37. ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΛΠΡΑΠΔΥΛ
Η ζύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη ε αθόινπζε :
Πξόεδξνο: Βαηίθαινο Γηώξγνο
Μέιε:
Οξθαλόο Άγγεινο
Ρνληνγηάλλεο Άγγεινο
Κεθαιά Μειπνκέλε
38. ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΑΓΥΛΥΛ
Η ζύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ είλαη ε αθόινπζε :
Πξόεδξνο:
Νηεγηάλλεο Κώζηαο
Μέιε
:
Σάξηεο Αζαλάζηνο
Θεοφιλογιαννάκος Δημήτριος
39. ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΙΔΓΣΝ
Φξαληδεζθίδεο Λνπθάο
Σδαθέξνο Αζαλάζηνο

Μάιος 2015
Η Οργανωτική Επιτροπή

