
 

 

 

 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 «ΘΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2008» 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος προκηρύσσει το «ΘΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2008» με τους παρακάτω αγώνες: 

 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ 

ΚΥΘΝΟΣ 2008 ΦΑΛΗΡΟ – ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΘΝΟΥ 02.05.2008 16:00 ORCi, ORC CLUB, IRC 

ΚΥΘΝΟΣ 2008 ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΘΝΟΥ – ΒΟΥΛΑ 04.05.2008 10:00 ORCi, ORC CLUB, IRC 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ 2008  13.06.2008  ORCi,  IRC I (**) 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ 2008  14.06.2008  ORCi,  IRC I (**) 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ 2008  15.06.2008  ORCi,  IRC I (**) 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ 2008  16.06.2008  ORCi,  IRC I (**) 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ 2008  ΦΑΛΗΡΟ – ΑΙΓΙΝΑ 14.06.2008 12:00 ORCi, ORC Club, IRC II 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ 2008  ΑΙΓΙΝΑ - ΠΟΡΟΣ 15.06.2008 10:00 ORCi, ORC Club, IRC II 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ 2008  ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ 16.06.2008 10:00 ORCi, ORC Club, IRC II  

        (**)  IRCI    TCC≥0,964  

1  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club και IRC με έγκυρο πιστοποιητικό 
καταμετρήσεως 2008, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί των κλάσεων .  

Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη πρέπει να πληρούν τον ειδικό κανονισμό ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας 
ανοικτής θαλάσσης I.S.A.F. (Offshore Special Regulations 2008 - 2009) , για τις κατηγορίες που ανήκουν οι 
αγώνες. 

Κάθε σκάφος για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τελική βαθμολογία της Γενικής Κατάταξης θα πρέπει 
να έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε μία ιστιοδρομία του αγώνα «ΚΥΘΝΟΣ 2008» και σε μία ιστιοδρομία του 
αγώνα «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ 2008» ή «ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ 2008» ανάλογα με την κατηγορία του. 

Για τα σκάφη ORCi θα υπάρξουν 2 εναλλακτικές κατατάξεις για το «ΘΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2008» - εφ’ όσον 
υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών σε κάθε μία από αυτές – ως ακολούθως: 

• Σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα «ΚΥΘΝΟΣ 2008» και στην «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ 2008» 

• Σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα «ΚΥΘΝΟΣ 2008» και στον αγώνα «ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ 2008» 

Τα σκάφη IRC I (TCC ≥ 0,964) θα πρέπει να συμμετάσχουν υποχρεωτικά στους αγώνες «ΚΥΘΝΟΣ 2008» 
και στην «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕ 2008» για να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους στο «ΘΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2008» 

Τα σκάφη ORC CLUB & IRC ΙΙ θα πρέπει να συμμετάσχουν υποχρεωτικά στους αγώνες  «ΚΥΘΝΟΣ 2008» 
και «ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ 2008» για να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους στο «ΘΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2008» 

2  ΧΟΡΗΓΟΣ  ΤΗΣ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

Εάν υπάρξει χορηγός θα γνωστοποιηθεί με νεωτέρα ανακοίνωση. 



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

3  ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Για την συμμετοχή των σκαφών στο «ΘΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2008» δεν απαιτείται ιδιαίτερη δήλωση 
συμμετοχής. 

4  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  ΚΛΑΣΕΩΝ  

H Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να διαχωρίσει τις κλάσεις ανάλογα με τις 
συμμετοχές, Η κατάσταση με τις ισχύουσες για τον αγώνα κλάσεις θα δίνεται στη συγκέντρωση 
κυβερνητών.  

5  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Το «ΘΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2008» θεωρείται έγκυρο αν διεξαχθούν τουλάχιστον 3 ιστιοδρομίες. 

Για το «ΘΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2008» θα χρησιμοποιηθεί το Σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, Παράρτημα Α 
των Διεθνών Κανονισμών της ISAF 2005-2008 με τις παρακάτω προσθήκες και τροποποιήσεις: 

• Η βαθμολογία των «ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2008» θα εξαχθεί με βάση την σχετική θέση των σκαφών 
στους επιμέρους αγώνες και θα είναι ανεξάρτητη από την βαθμολογία των αγώνων αυτών. 

• Το τελικό αποτέλεσμα θα υπολογισθεί από το άθροισμα της βαθμολογίας των επί μέρους αγώνων. 
 Δεν εξαιρείται καμιά ιστιοδρομία. 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζεται ο Κανόνας Α8 των κανονισμών της ISAF 2005-2008. 

• Όλοι οι αγώνες έχουν συντελεστή βαρύτητας ίσο με την μονάδα εκτός από κάθε ιστιοδρομία του 
αγώνα «ΚΥΘΝΟΣ 2008» που έχει συντελεστή βαρύτητας ίσο με 1,2. 

• Για τους αγώνες όρτσα πρίμα της «ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΟΕ 2008» λαμβάνεται η συνολική κατάταξη κάθε 
σκάφους για κάθε ημέρα. 

• Για την κατάταξη των σκαφών στις κλάσεις θα ισχύει η βαθμολογία της γενικής κατάταξης. 

6  ΕΥΘΥΝΗ   

Οι συμμετέχοντες στον αγώνα αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Ούτε οι οργανωτές, ούτε 
οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή που έχει σχέση με τους αγώνες φέρει καμία ευθύνη για ζημίες ή ατυχήματα 
στο υλικό ή στους συμμετέχοντες, που θα συμβούν κατά την διάρκεια των αγώνων ή οποιαδήποτε άλλη 
ώρα. 

Είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του κυβερνήτη ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν τον βαθμό 
εκπαιδεύσεως του πληρώματος, την αξιοπλοΐα του σκάφους του, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση 
της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι στον 
προγραμματισμένο αγώνα. 

Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα RRS 4 του Μέρους Ι των Διεθνών Κανονισμών 
Ιστιοδρομιών της ISAF « Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία» καθώς και  στα οριζόμενα στο 
άρθρο 26 του Ειδικού Κανονισμού Αγώνων της ΕΑΘ/ΕΙΟ 2006. 

7  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Στην Γραμματεία, τηλ.& Fax 210 - 42 20 506 και 210 - 41 27 757 κατά τις εργάσιμες ώρες (09:00 – 17:00).  

E MAIL: offshore@ycg.gr Web site: www.ycg.gr 

8  ΕΠΑΘΛΑ  

Θα δοθούν έπαθλα ανάλογα με τις κλάσεις και τις συμμετοχές.  

9  ΑΠΟΝΟΜΗ  ΕΠΑΘΛΩΝ   

Ο τόπος και ο χρόνος της απονομής επάθλων του αγώνα θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα με ανακοίνωση. 

mailto:offshore@ycg.gr
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