
 

 
 

    ΝΑΥΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ          
 «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ  2008» 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ  
 
Ο  Ναυτικός  Όμιλος  Ελλάδος  προκηρύσσει  το  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ  2008»  με  τους  
παρακάτω  αγώνες :  
1 .  ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΣΑΒΒΑΤΟ  01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2008    ΩΡΑ  14:00 
2. ΟΚΤΩ    ΚΥΡΙΑΚΗ  09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2008  ΩΡΑ  10:00 
3. ΛΑΓΟΥΣΩΝ   ΚΥΡΙΑΚΗ  16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2008  ΩΡΑ  11:00 
4. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ   ΚΥΡΙΑΚΗ  23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2008  ΩΡΑ  11:00 
Γ ια  σκάφη  καταμετρημένα  κατά  ORCi (A & N), ORC CLUB & IRC (Κατ .  I  & I I ) .  
 

1  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
Οι  αγώνες  θα  διεξαχθούν  σύμφωνα  με  τους  παρακάτω  κανονισμούς  όπως  αυτοί  
ισχύουν  :  
•  Οι  Διεθνείς  Κανονισμοί  Ιστιοδρομιών  της  ISAF 2005 – 2008 (RRS).  
•  Ο  Διεθνής  Κανονισμός  Καταμετρήσεως  IMS Rule 2008. 
•  Οι  Διεθνείς  Κανόνες  ORC Rat ing Rules 2008  
•  Ο  Διεθνής  κανονισμός  IRC 2008.  Ο  αγώνας  κατατάσσεται  στην  κατηγορία  IRC – 
C.  Θα  ισχύσουν  τα  μέρη  1, 2 και  3  του  κανονισμού .  
•  Ο  Ειδικός  Κανονισμός  Αγώνων  2008 της   Επιτροπής  Ανοικτής  Θαλάσσης  της  
Ελληνικής  Ιστιοπλοϊκής  Ομοσπονδίας .  
•  Ο  Ειδικός  Κανονισμός  ασφαλείας  για  αγώνες  ιστ ιοπλοΐας  ανοικτής  θαλάσσης  
της  ISAF 2008 -  2009 (Offshore Special  Regulat ions).   
•  Ο  Διεθνής  Κανονισμός  αποφυγής  συγκρούσεων  στη  θάλασσα .  
•  Οι  κανονισμοί ,  εγκύκλιοι  και  οδηγίες  της  ΕΑΘ .  
•  Η  παρούσα  προκήρυξη  των  αγώνων .  
•  Οι  Οδηγίες  Πλου .  
Σε  περίπτωση  αντίφασης  οι  Οδηγίες  Πλου  υπερισχύουν  των  Κανονισμών  και  της  
Προκήρυξης .  
 

2  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Οι  αγώνες  κατατάσσονται  στις  εξής  κατηγορίες  του  ε ιδικού  κανονισμού  
ασφαλείας  για  αγώνες  Ιστιοπλοΐας  Ανοικτής  Θαλάσσης  2008-2009. 

 ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  :  κατηγορία  3  (με  L IFE RAFT) 
 ΟΚΤΩ    :  κατηγορία  4  
 ΛΑΓΟΥΣΩΝ   :  κατηγορία  4  
 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ   :  κατηγορία  4  

Όλα  τα  συμμετέχοντα  σκάφη  οφείλουν ,  με  ποινή  αποκλεισμού ,  να  φέρουν  
διακριτ ικούς  αριθμούς  στη  μεγίστη .  
 

3  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  –  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  ΕΠΙ  ΣΚΑΦΩΝ   
Ο  αγώνας  κατατάσσεται  στην  κατηγορία  C του  Παραρτήματος  1 , Μέρος  IV του  
Κανονισμού   20.3.1(b) του  Κανονισμού  2008 της  ISAF (ISAF Advert is ing Code) και ,  
ως  εκ  τούτου ,  τα  σκάφη  που  φέρουν  ατομική  διαφήμιση  κατά  την  διάρκεια  των  
αγώνων  πρέπει  να  ε ίναι  σύμφωνα  με  τ ις  απαιτήσεις  του   προαναφερόμενου  
κανονισμού  και  επί  πλέον  με  όσα  ορίζε ι  σχετικά  η  Εθνική  Αρχή .  
 
Η  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  Παραρτήματος  θα  ισχύσει  από  την  07:00 της  
ημέρας  εκκίνησης  κάθε  αγώνος  που  συμπεριλαμβάνεται  στο  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  
ΚΥΠΕΛΛΟ  2008» μέχρι  και  την  12η  μεσημβρινή  της  επόμενης  ημέρας  από  τον  
τερματισμό  του  τελευταίου  σκάφους .   
 
Σκάφη  που  φέρουν  ατομική  διαφήμιση  πρέπει  να  έχουν  σχετική  γραπτή  άδεια  από  
την  Εθνική  Αρχή  και  να  καταθέσουν  αντίγραφο  της  αδείας  μαζί  με  την  δήλωση  
συμμετοχής .  
 
 



 
 

4  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
Στο  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ  2008» γίνονται  δεκτά  σκάφη  καταμετρημένα  κατά  ORCi 
(A & N), ORC Club και  IRC (IRC  Κατηγορία  Ι  με  TCC>= 0,964 και  IRC Κατηγορία  Ι Ι  
με  TCC< 0,964) με  έγκυρο  πιστοποιητικό  καταμετρήσεως  2008. 
 
Επιτρέπεται  η  συμμετοχή  σκαφών  μόνο  σε  μία  από  τ ις  παραπάνω  κατηγορίες .  
 
Όσον  αφορά  τα  καταμετρημένα  κατά  IRC σκάφη ,  το  πιστοποιητικό   ε ίναι  
υποχρεωτικό  να  ε ίναι  “endorsed”. 
 
Τα  πιστοποιητικά  καταμέτρησης  δεν  πρέπει  να  έχουν  ημερομηνία  μεταγενέστερη  
της  ημερομηνίας  και  ώρας  λήξης  της  προθεσμίας  δήλωσης  συμμετοχής  στον  
αντίστοιχο  αγώνα .  Για  την  συμμετοχή  στο  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ  2008» η  
ημερομηνία  έκδοσης  δεν  μπορεί  να  ε ίναι   μεταγενέστερη  της  Πέμπτης  30 
Οκτωβρίου  2008 και  ώρας  17:00. Τα  στοιχεία  στα  πιστοποιητικά  καταμέτρησης  
που  έχουν  εκδοθεί  μέχρι  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  δεν  επιτρέπεται  να  
τροποποιηθούν  χωρίς  έγκριση  της  Επιτροπής  Ενστάσεων .  
Κατά  την  διάρκεια  του  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  2008» δεν  επιτρέπεται  αλλαγή  
πιστοποιητικού  καταμέτρησης  για  τα  συμμετέχοντα  σκάφη ,  παρά  μόνον  για  
λόγους  ανωτέρας  βίας  και  κατόπιν  έγκρισης  της  Επιτροπής  Ενστάσεων .  
 
Όλα  τα  συμμετέχοντα  σκάφη  πρέπει  να  πληρούν  τους  Κανονισμούς  Ασφαλείας  
του  ORC για  τ ις   κατηγορίες  που  ανήκουν  οι  αγώνες .  
 
Σε  κάθε  σκάφος  πρέπει  να  επιβαίνουν  τουλάχιστον  δύο  ιστ ιοπλόοι  κάτοχοι  
αθλητικών  ταυτοτήτων  εκ  των  οποίων  ο  ένας  πρέπει  να  ε ίναι  ο  κυβερνήτης  ή  ο  
εντεταλμένος  εκπρόσωπός  του .  
 

5  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 .  
 

6  ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Τα  σκάφη  που  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στο  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ  2008»  
πρέπει  να  υποβάλλουν   σχετική  δήλωση  συμμετοχής  με  δικαίωμα  συμμετοχής  80 
ΕΥΡΩ  και  για  τους  4 αγώνες  του .   
 
Για   τα  σκάφη  που  δεν  συμμετέχουν  στο  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ  2008» για  κάθε  
αγώνα  πρέπει  να  γίνεται   ξεχωριστή  δήλωση  συμμετοχής  με  δικαίωμα  συμμετοχής  
30 ΕΥΡΩ .  
 
Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  πρέπει  να  υποβληθούν  (τηλ .& Fax 210 - 42 20 506 και  
210 - 41 27 757, κινητό :  690 90 46 525, email :  of fshore@ycg.gr) :  
 
Γ ια  το  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ  2008 μέχρι  την  Πέμπτη  30 Οκτωβρίου  2008 και  ώρα  
17:00 .  
Γ ια  τον  αγώνα :  

 ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  μέχρι  την  Πέμπτη  30 Οκτωβρίου  2008 και  ώρα  17:00 
 ΟΚΤΩ   μέχρι  την  Πέμπτη  07 Νοεμβρίου  2008 και  ώρα  17:00 
 ΛΑΓΟΥΣΩΝ  μέχρι  την  Πέμπτη  13 Νοεμβρίου  2008 και  ώρα  17:00 
 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  μέχρι  την  Πέμπτη  20 Νοεμβρίου  2008 και  ώρα  17:00 

 
Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  πρέπει  να  ε ίναι  γραμμένες  στο  ε ιδικό  έντυπο  που  
διατίθεται  στη  Γραμματεία  και  να  συνοδεύονται  από  το  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  
του  σκάφους  καθώς  και  έγκυρο  πιστοποιητικό  καταμέτρησης  σύμφωνα  με  τα  
αναφερόμενα  στο  άρθρο  4  της  παρούσης .  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 .  

mailto:offshore@ycg.gr


 
 
 
Είναι  στην  κρίση  της  Οργανωτικής  Επιτροπής  να  δεχθεί  δηλώσεις  συμμετοχής  και  
μετά  τη  λήξη  του  χρονικού  ορίου  υποβολής .  
Δεν  θα  γίνε ι  δεκτή  συμμετοχή  σκάφους  στον  αγώνα ,  αν  δεν  ε ίναι  σύμφωνα  με  τ ις  
προϋποθέσεις  των  προαναφερόμενων  άρθρων .   
 

7  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  ΚΛΑΣΕΩΝ  
H Επιτροπή  Αγώνων  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  συγχωνεύσει  ή  να  διαχωρίσει  τ ις  
κλάσεις ,  ανάλογα  με  τ ις  συμμετοχές ,  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς .   
Η  κατάσταση  με  τ ις  ισχύουσες  για  τον  αγώνα  κλάσεις  θα  δίνεται  στη  
συγκέντρωση  κυβερνητών .   
 

8  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Οι  τέσσερις  αυτοί  αγώνες  αποτελούν  το  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ  2008» αλλά  θα  
ισχύσουν  και  σαν  ανεξάρτητοι  αγώνες .  
 
Το  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ  2008» θεωρείται  έγκυρο  αν  διεξαχθούν  τουλάχιστον  2 
αγώνες .  
 
Γ ια  το  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ  2008» θα  χρησιμοποιηθεί  το  Σύστημα  Χαμηλής  
Βαθμολογίας ,   Παράρτημα  Α   των  Διεθνών  Κανονισμών  της  ISAF 2005-2008 με  
τ ις  παρακάτω  προσθήκες  και  τροποποιήσεις :  
•  Η  βαθμολογία  του  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  2008» θα  εξαχθεί  με  βάση  την  
σχετική  θέση  των  σκαφών  στους  επιμέρους  αγώνες  και  θα  ε ίναι  ανεξάρτητη  από  
την  βαθμολογία  των  αγώνων  αυτών .  
•  Το  τελικό  αποτέλεσμα  θα  υπολογισθεί  από  το  άθροισμα  της  βαθμολογίας  των  
τεσσάρων  αγώνων .  Δεν  εξαιρείται  καμιά  ιστ ιοδρομία .  
•  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  εφαρμόζεται  ο  Κανόνας  Α8 των  κανονισμών  της  ISAF 
2005-2008. 
•  Όλοι  οι  αγώνες  έχουν  συντελεστή  βαρύτητας  ίσο  με  την  μονάδα  εκτός  του  
αγώνα  «ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ» που  έχε ι  συντελεστή  βαρύτητας  ίσο  με  1 ,5. 
•  Γ ια  την  κατάταξη  των  σκαφών  στις  κλάσεις  θα  ισχύει  η  βαθμολογία  της  γενικής  
κατάταξης .  Ομοίως  η  κατάταξη  των  σκαφών  στις  κατηγορίες  ORCi A & ORCi N θα  
εξαχθεί  από  την  γενική  κατάταξη  ORCi σε  όσους  αγώνες  διεξαχθούν  χωρίς  
διάκριση  των  σκαφών  κατά  ORCi A & ORCi N. 

 
9  ΠΟΙΝΕΣ   

 Όπως  αναφέρεται  στο  συνημμένο  Παράρτημα  (Βαθμολογικές  Ποινές).   
Για  παράλειψη  επικοινωνίας  στον  αγώνα  «ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ» σύμφωνα  με  τα  
αναφερόμενα  στο  άρθρο  13.1 της  παρούσας ,  θα  επιβάλλεται  ποινή  5% στο  
διορθωμένο  χρόνο  ή  τουλάχιστον  1 θέση  για  κάθε  παράλειψη .    
 

10  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  ΧΡΟΝΟΥ  
Γ ια  τ ις  κατηγορίες  ORCi θα  χρησιμοποιηθεί  το  σύστημα  Performance Curve – 
Constructed Course Scor ing.    
Τα  δεδομένα  για  τον  προσδιορισμό  των  πλεύσεων  (διεύθυνση  ανέμου  κλπ) 
έγκειται  στην  κρίση  της  Επιτροπής  Αγώνων  και  δεν  επιδέχονται  αίτηση  για  
επανόρθωση  από  τους  αγωνιζόμενους .  Είναι  επίσης  στη  κρίση  της  Επιτροπής  
Αγώνων  η  ε ισαγωγή  της  έντασης  του  ανέμου  για  την  εξαγωγή  των  
αποτελεσμάτων .  
 
Γ ια  την  κατηγορία  ORC Club θα  εφαρμοσθεί  ο  τύπος  Performance Line Scoring. 
 
Σε  περίπτωση  που  η  Επιτροπή  κρίνε ι  ότι  δεν  έχε ι  ασφαλή  στοιχε ία  για  τ ις  συνθήκες  
ιστ ιοδρομίας  ή  ότι  οι  καιρικές  συνθήκες  δεν  ε ίναι  κατάλληλες  για  την  εξαγωγή  
αποτελεσμάτων  σε  οποιασδήποτε  από  τ ις  παραπάνω  κατηγορίες  διατηρεί  το  
δικαίωμα  να  εκδώσει  τα  αποτελέσματα  με  βάση  το  σύστημα  Constructed Course – 
Ocean Course.  
 
Γ ια  την  κατηγορία  σκαφών  IRC θα  εφαρμοστεί  ο  τύπος  T ime on T ime σύμφωνα  με  
το  σύστημα  IRC. 



 

 

 

11  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ  & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  ΣΚΑΦΩΝ   

Θα  γίνε ι  έλεγχος  των  σκαφών  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  20 του  
Κανονισμού  αγώνων  της  ΕΑΘ/ΕΙΟ .  

Η  Επιτροπή  μπορεί  να  ελέγξε ι  απροειδοποίητα ,  οποιοδήποτε  σκάφος  πριν  την  
έναρξη  κάθε  ιστ ιοδρομίας  καθώς  και  μετά  τον  τερματισμό  της .  

Στη  διάθεση  της  Επιτροπής  καταμέτρησης  πρέπει  να  υπάρχει  σε  κάθε  σκάφος  
αντίγραφο  του  πιστοποιητικού  καταμέτρησης  μαζί  με  το  Measurement Inventory. 

 

12  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ  & ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΟΔΗΓΙΩΝ  ΠΛΟΥ  
Η  συγκέντρωση  κυβερνητών  για  το  σύνολο  των  αγώνων  του  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  
ΚΥΠΕΛΛΟΥ  2008» θα  πραγματοποιηθεί  την  Παρασκευή  31 Οκτωβρίου  2008 στις  
18:00 στο  Εντευκτήριο  Λιμένος  Ν .Ο .Ε . ,  όπου  και  οι  συμμετέχοντες  θα   
παραλάβουν  τ ις  Οδηγίες  Πλου  του  αγώνα  «ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ». 
 
Γ ια  τους  υπόλοιπους  αγώνες  του  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  2008» οι  συμμετέχοντες  
θα  μπορούν  να  παραλαμβάνουν  τα  έγγραφα  του  αγώνα  από  την  Γραμματεία  του  
Ομίλου  ως  εξής :  

 ΑΓΩΝΑΣ  ΟΚΤΩ   Παρασκευή  07 Νοεμβρίου  2008 ώρα  18:00 – 19:00 
 ΑΓΩΝΑΣ  ΛΑΓΟΥΣΩΝ  Παρασκευή  14 Νοεμβρίου  2008 ώρα  18:00 – 19:00 
 ΑΓΩΝΑΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  Παρασκευή  21 Νοεμβρίου  2008 ώρα  18:00 – 19:00 
Κατά  τ ις  προαναφερθείσες  ημέρες  και  ώρες  θα  βρίσκονται  μέλη  της  Επιτροπής  
Αγώνων  για  οποιαδήποτε  διευκρίνηση  ή  απορία .  
 

13  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
ΑΓΩΝΑΣ  ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   
ΦΑΛΗΡΟ  – ΝΗΣΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  – ΜΟΔΙ  – ΦΑΛΗΡΟ   
Σάββατο  1 Νοεμβρίου ,  ώρα  εκκίνησης  14:00. Μήκος  Διαδρομής  79 ΝΜ .  
Γ ια  λόγους  καιρικών  συνθηκών  η  Επιτροπή  Αγώνων  δύναται  να  επιβραχύνει  τη  
διαδρομή  ως  ακολούθως :  Φάληρο  –  Φλέβες  –  Μόδι  –  Φάληρο  με  μήκος  
διαδρομής  59 ΝΜ .  Στην  περίπτωση  αυτή  μαζί  ή  πριν  το  προειδοποιητικό  σήμα  θα  
αναρτηθεί  ο  επισείων  «S»  του  Δ .Κ .Σ .  
Η  Επιτροπή  Αγώνων  μπορεί  επίσης  να  επιλέξε ι  την  επιβραχυμένη  διαδρομή  
(ΦΑΛΗΡΟ  –  ΦΛΕΒΕΣ  –  ΜΟΔΙ  -  ΦΑΛΗΡΟ)  μόνο  για  τα  σκάφη  καταμετρημένα  κατά  
ORC CLUB. Στην  περίπτωση  αυτή  ο  επισείων  «S» του  Δ .Κ .Σ .  θα  επιδε ιχθεί  μαζί  με  το  
σήμα  της  κατηγορίας .   
Κατά  την  διάρκεια  του  αγώνα ,  όλα  τα  σκάφη  πρέπει  να  επικοινωνήσουν  με  την  
Επιτροπή  Αγώνος  σε  διάστημα  30’ αφού  παρακάμψουν  τα  σημεία  στροφής  ΑΓΙΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ή  ΦΛΕΒΕΣ  σε  περίπτωση  επιβράχυνσης) & ΜΟΔΙ  καθώς  και  5  ΝΜ  από  
τον  τερματισμό ,  αναφέροντας  την  ώρα  διέλευσής  τους ,  τα  ονόματα  των  
παραπλεόντων  σκαφών  καθώς  και  τ ις  συνθήκες  ανέμου .  
Η  μη  πραγματοποίηση  των  παραπάνω  επικοινωνιών  θα  θεωρείται  ως  παράβαση  
των  κανονισμών  και  θα  επιβάλλονται  οι  αναφερόμενες  στο  άρθρο   9  ποινές .  
 
ΑΓΩΝΑΣ  ΟΚΤΩ   
ΦΑΛΗΡΟ  – ΛΑΓΟΥΣΑ  – ΣΤΑΧΤΟΡΟΗ  – ΦΑΛΗΡΟ  
Κυριακή  09 Νοεμβρίου ,  ώρα  εκκίνησης  10:00. Μήκος  διαδρομής  35 ν .μ .  
 
ΑΓΩΝΑΣ  ΛΑΓΟΥΣΩΝ  
Κυριακή  16 Νοεμβρίου ,  ώρα  εκκίνησης  11:00 
Σκάφη  καταμετρημένα  κατά  ORCi Α  & IRC Κατ .  I  
Θα  πραγματοποιηθούν  διαδρομές  όρτσα  –πρίμα  (έως  2  ιστ ιοδρομίες  6  έως  8 ΝΜ) 
Σε  περίπτωση  που  δεν  ε ίναι  δυνατή  η  πραγματοποίηση  διαδρομών  όρτσα  –πρίμα  
τότε  θα  επιλεγεί  διαδρομή  ανοικτής  θαλάσσης  ανάλογα  με  τ ις  καιρικές  συνθήκες  
μήκους  20 έως  35 ΝΜ  ή  διαδρομή  ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ  ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ  συνολικού  μήκους  12 
έως  25 ΝΜ .  
Σκάφη  καταμετρημένα  κατά  ORCi N, IRC Κατ .  I I  και  ORC CLUB 



Θα  επιλεγεί  διαδρομή  ανοικτής  θαλάσσης  ανάλογα  με  τ ις  καιρικές  συνθήκες  
μήκους  από  20 έως  35 ν .μ .  ή  διαδρομή  ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ  ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ  συνολικού  
μήκους  12 έως  25 ΝΜ   .   
Διευκριν ίσεις  θα   δοθούν   με  τ ις  Οδηγίες  Πλου .  
 
ΑΓΩΝΑΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ   
Κυριακή  23 Νοεμβρίου ,  ώρα  εκκίνησης  11:00 
Σκάφη  καταμετρημένα  κατά  ORCi Α  & IRC Κατ .  I  
Θα  πραγματοποιηθούν  διαδρομές  όρτσα  –πρίμα  (έως  2  ιστ ιοδρομίες  6  έως  8 ΝΜ) 
Σε  περίπτωση  που  δεν  ε ίναι  δυνατή  η  πραγματοποίηση  διαδρομών  όρτσα  –πρίμα  
τότε  θα  επιλεγεί  διαδρομή  ανοικτής  θαλάσσης  ανάλογα  με  τ ις  καιρικές  συνθήκες  
μήκους  20 έως  35 ΝΜ  ή  διαδρομή  ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ  ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ  συνολικού  μήκους  12 
έως  25 ΝΜ .  
Σκάφη  καταμετρημένα  κατά  ORCi N, IRC Κατ .  I I  και  ORC CLUBΘα  επιλεγεί  
διαδρομή  ανοικτής  θαλάσσης  ανάλογα  με  τ ις  καιρικές  συνθήκες  μήκους  από  20 
έως  35 ν .μ .  ή  διαδρομή  ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ  ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ  συνολικού  μήκους  12 έως  25 
ΝΜ   .   
Διευκριν ίσεις  θα   δοθούν   με  τ ις  Οδηγίες  Πλου .  
 

14  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ  
Οι  εντεταλμένοι  εκπρόσωποι  των  συμμετεχόντων  σκαφών  οφείλουν  να  
καταθέσουν  γραπτή  κατάσταση  με  τα  ονοματεπώνυμα  όλων  των  επιβαινόντων  σε  
ε ιδικό  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  ε ιδικό  έντυπο ,  η  Επιτροπή  Αγώνα ,  το  αργότερο  1  ώρα  πριν  την  
εκκίνηση  κάθε  ιστ ιοδρομίας .  
Γ ια  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  ιστ ιοδρομία .  
Το  σύνολο  του  βάρους  ή  ο  αριθμός  των  μελών  του  πληρώματος  που  επιβαίνε ι  σε  
κάθε  σκάφος  κατά  την  διάρκεια  των  ιστ ιοδρομιών  δεν  επιτρέπεται  να  υπερβαίνε ι  
το  αντίστοιχο  αναγραφόμενο  στο  Πιστοποιητικό  καταμέτρησης .  

 
15  ΕΥΘΥΝΗ   

 Οι  συμμετέχοντες  στους  αγώνες  του  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  2008» αποδέχονται  
ότι  διέπονται  από  τους  Διεθνείς    Κανονισμούς  Ιστιοδρομιών  της  I .S.A.F.  (RRS 2005 
– 2008), τ ις  Οδηγίες  πλου  και  την  Προκήρυξη  του  Αγώνα  όπως  ορίζονται  στην  
παρ .  2  της  παρούσας  προκήρυξης .   
Οι  συμμετέχοντες  στους  αγώνες  του  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  2008»  αποδέχονται  
ρητά  ότι  συμμετέχουν  και  αγωνίζονται  αποκλειστικά  με  δική  τους  ευθύνη .  Ούτε  οι  
οργανωτές ,  ούτε  οποιαδήποτε  άλλη  Επιτροπή  που  έχε ι  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  ι κανό  αριθμό  αυτού ,  ώστε  να  χε ιρίζονται  το  σκάφος  
που  επιβαίνουν  με  απόλυτη  ασφάλεια ,  την  υφιστάμενη  κατάσταση  και  αξιοπλοΐα  
του  σκάφους  στο  οποίο  επιβαίνουν  ,  εν  σχέση  προς  την  ένταση  του  ανέμου ,  την  
κατάσταση  της  θάλασσας  και  τ ις  μετεωρολογικές  προγνώσεις  και  να  
αποφασίσουν  αν  θα  λάβουν  μέρος  ή  όχι  στον  προγραμματισμένο  αγώνα  ή  
ιστ ιοδρομία  των  αγώνων  του  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  2008». 
Ιδ ιαίτερα  εφιστάται  η  προσοχή  στον  θεμελιώδη  κανόνα  RRS 4 του  Μέρους  Ι  των  
Διεθνών  Κανονισμών  Ιστ ιοδρομιών  της  ISAF «Απόφαση  για  την  συμμετοχή  σε  
ιστ ιοδρομία» καθώς  και  στα  οριζόμενα  στο  άρθρο  26 του  Ειδικού  Κανονισμού  
Αγώνων  της  ΕΑΘ/ΕΙΟ  2008. 

 



16  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΚΑΦΩΝ  
Όλα  τα  συμμετέχοντα  σκάφη  στους  αγώνες  του  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  2008» 
οφείλουν  να  διαθέτουν  έγκυρη  ασφαλιστική  κάλυψη  έναντι  τρίτων .  
 

17  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΗΣ  
Όλοι  οι  συμμετέχοντες  στους  αγώνες  του  «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  2008» 
αποδέχονται  αυτόματα  ότι  ο  διοργανωτής  όμιλος  διατηρεί  επ’  αόριστον  το  
δικαίωμα  να  δημιουργεί ,  χρησιμοποιε ί  και  προβάλλει  κατά  την  κρίση  του ,  
κινηματογραφικές  ε ικόνες  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  χρησιμοποιε ί  και  να  αναπαράγει  
καθ’  οιονδήποτε  γνωστό  τρόπο  τα  ονόματα ,  βιογραφικό  υλικό  και  φωτογραφίες  
των  συμμετεχόντων .  
 

18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Αθλητική  Γραμματεία  Ναυτικού  Ομίλου  Ελλάδος  (κα .  Άννα  Θεοφίλου),  κατά  τ ις  
εργάσιμες  ώρες  (09:00 – 17:00) Τηλέφωνα  & Fax: 210 41 27 757, 210 42 20 506, 
Κινητό :  690 90 46 525 E MAIL: offshore@ycg.gr Web s ite: www.ycg.gr 

 
19 ΕΠΑΘΛΑ  

Θα  απονεμηθούν  έπαθλα  Γενικής  Κατάταξης  στις  κατηγορίες  ORCi (A & Ν) , ORC 
Club και  IRC(Κατ .  I  & I I ) ,  καθώς  και  στους  νικητές  των  κλάσεων  ανάλογα  με  τη  
συμμετοχή .  
 

20 ΑΠΟΝΟΜΗ  ΕΠΑΘΛΩΝ   
Ο  τόπος  και  ο  χρόνος  της  απονομής  επάθλων  του  αγώνα  θα  γνωστοποιηθεί  
έγκαιρα  στους  συμμετέχοντες  με  ανακοίνωση .  
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