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 «∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ» 
«ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΪΚΙΩΝ»  

ΣΠΕΤΣΕΣ 2011 
 
 

30/09/2011 - 02/10/2011 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 

 Ο Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος προκηρύσσει τον «∆ιεθνή Αγώνα Κλασσικών Σκαφών    
και Παραδοσιακών Καϊκιών - Σπέτσες 2011» στις 30/9 έως 02/10/ 2011. 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς όπως αυτοί 
ισχύουν: 

o Οι ∆ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της ISAF 2009 – 2012 (RRS) 
o Οι Προσθήκες της Εθνικής Αρχής στους ∆ιεθνείς κανόνες Ιστιοδροµιών (RRS) για 

τους Ανοικτής Θαλάσσης 2011 της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής  Οµοσπονδίας 

o Ο Ειδικός κανονισµός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της 
ISAF 2010-2011 (ISAF Offshore Special Regulations Governing Offshore Racing 2010-
2011). Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του κανονισµού. 

o Η παρούσα προκήρυξη των αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και οι τυχόν τροποποιήσεις 

τους.  Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου. 
o Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε συσκευή VHF, µε δυνατότητα επικοινωνίας 

πλην των υποχρεωτικών και στα κανάλια 68, 69, 71 και 72.  

3. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙ ΣΚΑΦΩΝ  

Τα σκάφη που θα φέρουν ατοµική διαφήµιση κατά την διάρκεια των αγώνων πρέπει 
να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού 20 της ISAF (ISAF Advertising 
Code) και επί πλέον µε όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή.  
Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C του παραπάνω κανονισµού. 
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Η εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 20 θα ισχύσει από την 07:00 της 
Παρασκευής 30 Σεπτεµβρίου 2011 µέχρι και την ∆ευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 
12:00. 

 

4. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 Εάν υπάρξει χορηγός θα γνωστοποιηθεί µε νεωτέρα ανακοίνωση.  

Ο οργανωτής όµιλος µπορεί να απαιτήσει από τα συµµετέχοντα σκάφη να φέρουν 
σηµαία ή αυτοκόλλητο µε το σήµα του χορηγού καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων. 

5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη µε έγκυρο πιστοποιητικό CIM, σκάφη εποχής και 
παραδοσιακά καΐκια µε υπολογισµένο βαθµό ικανότητας***. 
Όλα τα σκάφη πρέπει να είναι άνω των 26 ποδών. 
 
 Το δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των €100 για όλα τα σκάφη. 

6. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραµµατεία Αθλητισµού του 
ΝΟΕ µέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 15:00  

Εάν δεν είναι δυνατή η προσέλευση στον Ν.Ο.Ε στο Μικρολίµανο, οι δηλώσεις  
συµµετοχής µε τα  σχετικά  έγγραφα, µπορούν να σταλούν µέσω  fax ή email. 

  

Τηλέφωνο:  210 - 42 20 506  

Fax: 210 - 41 27 757  

Email: sailing@ycg.gr 

 
Οι δηλώσεις πρέπει να είναι γραµµένες σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην 
Γραµµατεία του Ν.Ο.Ε. και να συνοδεύονται από αντίγραφο του ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου του σκάφους και κατάσταση πληρώµατος.  
 
Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί δηλώσεις συµµετοχής και 
µετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής. 
 
Στη δήλωση συµµετοχής, για λόγους ασφαλείας,  θα πρέπει να αναγράφεται και 
ένα τουλάχιστον κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα ευρίσκεται επί του σκάφους και µε 
το οποίο θα είναι δυνατή η επικοινωνία καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων. 
 ∆εν θα γίνει δεκτή συµµετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύµφωνα µε τις      
προϋποθέσεις των  προαναφερόµενων άρθρων.  
 
*** Σκάφη που δεν έχουν υπολογισµένο βαθµό ικανότητας, θα έχουν την 
δυνατότητα - κατόπιν συνεννόησης µε την  Γραµµατεία Αθλητισµού του Ν.Ο.Ε.- να 
καταµετρηθούν στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι τον αγώνα. 
 
Σκάφη που ελλιµενίζονται εκτός Αττικής θα έχουν την δυνατότητα να 
καταµετρηθούν στον επίσηµο χώρο ελλιµενισµού στις Σπέτσες πριν την έναρξη των  
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αγώνων, αφού προηγηθεί σχετική συνεννόηση µε την Γραµµατεία Αθλητισµού του 
Ν.Ο.Ε. 
 
Στην περίπτωση αυτή, τα συγκεκριµένα σκάφη θα πρέπει να βρίσκονται στις 
Σπέτσες την Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 11:00. 
 

7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 Η κατάσταση συµµετεχόντων θα δοθεί στη συγκέντρωση κυβερνητών. 

 

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

 
Παρασκευή 23 Σεπτεµβρίου    15:00    Λήξη ορίου δηλώσεων συµµετοχής 

στην Γραµµατεία Αθλητισµού του        

ΝΟΕ στο Μικρολίµανο 
 
Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου                        11:00    Έναρξη λειτουργίας της 
                                                                                     Γραµµατείας Αγώνων στο 

Ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟΝ» 

  στις Σπέτσες 
 
 11:00   Χρονικό όριο για τον κατάπλου στις 

Σπέτσες των σκαφών που θα 
καταµετρηθούν  

 
 12:00-19:00   Εγγραφή σκαφών στην 

Γραµµατεία Αγώνων 
 
 12:00-18:00   Καταµετρήσεις σκαφών 
 

             19:00   Χρονικό όριο για τον κατάπλου των 
συµµετεχόντων   σκαφών στις 
Σπέτσες 

 
             19:30   Συγκέντρωση Κυβερνητών στο 

                                                                                   Ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟΝ» 
   

                                                                       20:30   Welcome Cocktail στο Ξενοδοχείο 
                                                                                    «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟΝ» 

 
Σάββατο 1 Οκτωβρίου                                 11:00   Εκκίνηση 1ης ιστιοδροµίας   
 Κλασσικών Σκαφών 
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Σάββατο 1 Οκτωβρίου                                 11:20   Εκκίνηση 1ης ιστιοδροµίας   
 Παραδοσιακών Καϊκιών 
 
  ------ 2η ιστιοδροµία Κλασσικών Σκαφών 
  µετά τον τερµατισµό της 

           1ης ιστιοδροµίας 
 
 ------  2η ιστιοδροµία Παραδοσιακών       

Καϊκιών µετά τον τερµατισµό της 
  1ης ιστιοδροµίας 
 

Κυριακή 2 Οκτωβρίου                       11:00   Εκκίνηση 3ης ιστιοδροµίας   
 Κλασσικών Σκαφών 
 
       11:20   Εκκίνηση 3ης ιστιοδροµίας   
 Παραδοσιακών Καϊκιών 

 
 
Κυριακή 2 Οκτωβρίου                         18:00   Απονοµή Επάθλων στο Ξενοδοχείο   
                                                                                    «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟΝ» 
 

Θα διεξαχθούν έως δύο ιστιοδροµίες το Σάββατο 1 Οκτωβρίου και µία ιστιοδροµία 
την Κυριακή 2 Οκτωβρίου. 
 
 

9.  ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ 
 Ο επίσηµος χώρος ελλιµενισµού των σκαφών θα είναι στον προβλήτα που βρίσκεται  
            µπροστά από το ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟΝ», χωρίς αυτό να είναι δεσµευτικό. 
 

10. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 

   Επιλογή, αναλόγως των καιρικών συνθηκών, από: 
o ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ 
o ΟΡΤΣΑ/ΠΡΥΜΑ 

ή 
o ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙ∆ΩΝ 

11. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλού θα δοθούν στους εκπροσώπους των συµµετεχόντων σκαφών στη 
Συγκέντρωση  Κυβερνητών την Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου, 19:30, στο Ξενοδοχείο 
«ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟΝ». 

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Η βαθµολογία του αγώνα θα γίνει µε το σύστηµα Χαµηλής Βαθµολογίας, σύµφωνα 
µε το Παράρτηµα Α4 των ∆ιεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της ISAF 2009-2012. 

            Ο βαθµός βαρύτητας κάθε διαδροµής ισούται µε 1.00. 
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Το τελικό αποτέλεσµα θα υπολογισθεί από το άθροισµα όλων των ιστιοδροµιών 
∆εν εξαιρείται καµία ιστιοδροµία.  

 
 Η βαθµολογία των κατηγοριών θα εξάγεται από την Γενική Κατάταξη.  

Αρκεί η ολοκλήρωση µίας εκ των ιστιοδροµιών για να θεωρηθεί έγκυρος ο αγώνας. 

13. ΠΟΙΝΕΣ 

Όπως προσδιορίζονται µε τις Οδηγίες Πλου. 

14. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν 
γραπτή κατάσταση µε τα ονοµατεπώνυµα όλων των επιβαινόντων σε ειδικό έντυπο,  
που διατίθεται στη Γραµµατεία του Οµίλου µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής ή το 
αργότερο πριν τη συνάντηση των κυβερνητών. 

Αλλαγή στη σύνθεση των πληρωµάτων επιτρέπεται µόνο εφόσον ενηµερωθεί 
γραπτώς σε ειδικό έντυπο, η Επιτροπή Αγώνων, το αργότερο 1 ώρα πριν την 
εκκίνηση κάθε ιστιοδροµίας. 

Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλµένου εκπροσώπου του 

σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασµένης ή ελλιπούς 
κατάστασης πληρώµατος µπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη 
συγκεκριµένη ιστιοδροµία.  

15. ΕΥΘΥΝΗ 
Οι συµµετέχοντες στον αγώνα «∆ιεθνή Αγώνα Κλασσικών Σκαφών και Παραδοσιακών 
Καϊκιών - Σπέτσες 2011» αποδέχονται ότι διέπονται από τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς  
Ιστιοδροµιών της I.S.A.F. (RRS 2009 - 2012), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του 
Αγώνα όπως ορίζονται στην παρ. 2 της παρούσας προκήρυξης.  

 
Οι συµµετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ρητά ότι συµµετέχουν και αγωνίζονται 
αποκλειστικά µε δική τους ευθύνη.  
 
Ούτε οι οργανωτές, ούτε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή που έχει σχέση µε τον αγώνα 
φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε υλικές και ηθικές ζηµίες ή βλάβες στο υλικό, για 
βλάβες προερχόµενες από τραυµατισµό ή θάνατο προσώπου στους µετέχοντες ή 
τρίτους, που τυχόν συµβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα 
εν σχέσει προς αυτόν.  
Είναι αρµοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη και όσων χειρίζονται το 
σκάφος να κρίνουν τον επαρκή βαθµό εκπαιδεύσεως και εµπειρίας του πληρώµατος 
καθώς και τον ικανό αριθµό αυτού, ώστε να χειρίζονται το σκάφος που επιβαίνουν 
µε απόλυτη ασφάλεια, την υφιστάµενη κατάσταση και αξιοπλοΐα του σκάφους στο    
οποίο επιβαίνουν, εν σχέσει προς την ένταση του ανέµου, την κατάσταση της 
θάλασσας και τις µετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν 

µέρος ή όχι στον προγραµµατισµένο αγώνα ή ιστιοδροµία του αγώνα. 
 
Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στον θεµελιώδη κανόνα RRS 4 του Μέρους  των 
∆ιεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της ISAF «Απόφαση για την συµµετοχή σε  
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ιστιοδροµία» καθώς και στα οριζόµενα στο άρθρο 2 του Κανονισµού Αγώνων 

Ανοικτής Θαλάσσης της ΕΑΘ/ΕΙΟ. 

16. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ 

Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη στο αγώνα  οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη 
ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων (αντικείµενα και πρόσωπα). 

17. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Όλοι οι συµµετέχοντες στον αγώνα  (κυβερνήτης και µέλη πληρώµατος) αποδέχονται 
αυτόµατα ότι ο διοργανωτής όµιλος διατηρεί επ’ αόριστον το δικαίωµα να 
δηµιουργεί, χρησιµοποιεί και προβάλλει κατά την κρίση του, κινηµατογραφικές 
εικόνες και ζωντανές αναµεταδόσεις σε φιλµ και βίντεο, καθώς και φωτογραφίες 
κατά την διάρκεια των αγώνων και µετά την λήξη τους, χωρίς καµιά οικονοµική 
απαίτηση, καθώς επίσης να χρησιµοποιεί και να αναπαράγει καθ’ οιονδήποτε 
γνωστό τρόπο τα ονόµατα, βιογραφικό υλικό και φωτογραφίες των συµµετεχόντων 

18. ΕΠΑΘΛΑ 

Θα απονεµηθούν έπαθλα Γενικής Κατάταξης στα Κλασσικά Σκάφη και στα 
Παραδοσιακά Καΐκια. 

Αναλόγως των συµµετοχών θα απονεµηθούν και έπαθλα κατηγοριών. 
 

Επίσης έπαθλο θα δοθεί στο σκάφος µε την καλύτερη εµφάνιση πληρώµατος. 
 

Η απονοµή επάθλων στους Νικητές του αγώνα θα γίνει στο Ξενοδοχείο 
«ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟΝ»  την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στις 18:00 

19. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Στην Γραµµατεία Αθλητισµού του ΝΟΕ:  
Τηλέφωνο:  210 – 42 20 506  
Κινητό:  690 90 46 525  
Fax:  210 – 41 27 757 κατά τις εργάσιµες ώρες (Τρίτη – Κυριακή 09:00 – 15:00) 
Email: sailing@ycg.gr  
Ιστοσελίδα αγώνα: www.classicyachtrace.com  
Ιστοσελίδα Ν.Ο.Ε: www.ycg.gr  

 
 
 

 
HOSPITALITY PARTNER 

 

 


