9ος Αγώνας Αιγαίου
Αρχιπελάγους
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, 24-26 Ιουνίου 2011
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
O Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος διοργανώνει τον Αγώνα Αιγαίου Αρχιπελάγους από τις 24
µέχρι τις 26 Ιουνίου 2011.
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.1 Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανονισµούς όπως αυτοί ορίζονται στους
Κανονισµούς Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012.
1.2 Οι ∆ιεθνείς Κανόνες & Κανονισµοί 2011 του ORC για σκάφη ORCi
1.3
Ο ∆ιεθνής Κανονισµός IRC 2011
1.4 Θα ισχύει ο Κανονισµός αγώνων 2011 της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας
1.5 Θα ισχύει ο ειδικός κανονισµός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής
θαλάσσης κατηγορίας 3 µε σωσίβια λέµβο, της ISAF (ISAF OFFSHORE SPECIAL
REGULATIONS for Race Category 3 Monohulls with Life Raft)
1.6 Ο ∆ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεων στην Θάλασσα µε τις
τροποποιήσεις του. Ο κανονισµός αυτός αντικαθιστά τους κανόνες του µέρους 2
των Κανονισµών Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF από την δύση µέχρι την
ανατολή του ηλίου.
1.7 Η παρούσα προκήρυξη των αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και οι τυχόν τροποποιήσεις
τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.
1.8 Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε συσκευή VHF, µε δυνατότητα
επικοινωνίας πλην των υποχρεωτικών και στα κανάλια 68, 69, 71 και 72. )
2. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
2.1 Σκάφη που φέρουν διαφήµιση 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.
2.2 Οι σχετικές διατάξεις θα ισχύουν από την 07:00 της 24ης Ιουνίου µέχρι και την 24:00
της 26ης Ιουνίου 2011.
2.3 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.
2.4 Τα συµµετέχοντα σκάφη µπορεί να απαιτηθεί να φέρουν διαφήµιση την οποία θα
επιλέξει και θα προµηθεύσει ο διοργανωτής.
3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
3.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τα σκάφη µε πιστοποιητικό ORC international ή IRC
2011, µε ελάχιστο µήκος µεγαλύτερο ή ίσο των 7,50 µ.
3.2 Σε κάθε σκάφος πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δύο ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών
ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης ή ο
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εντεταλµένος εκπρόσωπός του. Όλα τα µέλη του πληρώµατος πρέπει να είναι
κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων.
Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν εγγράφως συνοδευόµενες από τα
απαραίτητα έγγραφα µέχρι την ∆ευτέρα 20 Ιουνίου 2011 και ώρα 17:00 στη γραµµατεία
των αγώνων. (Τηλέφωνο 210 4220506 Fax 210 4127757 Email: offshore@ycg.gr &
anna@ycg.gr ).
3.3

Οι οργανωτές µπορούν να δεχθούν δηλώσεις συµµετοχής και µετά το χρονικό όριο.

4. ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Το παράβολο συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ για όλα τα σκάφη.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011
Πέµπτη 23 Ιουνίου 2011

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
19:00

εγγραφές και έλεγχοι σκαφών
εγγραφές και έλεγχοι σκαφών
συνάντηση κυβερνητών

10:00 – 14:00
16:00

εγγραφές και έλεγχοι σκαφών
εκκίνηση

6. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
6.1 Κάθε σκάφος θα πρέπει να καταθέσει στη γραµµατεία των αγώνων µαζί µε τη
συµπληρωµένη δήλωση συµµετοχής αντίγραφο του πιστοποιητικού καταµέτρησης
6.2 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό αγώνων
της ΕΑΘ/ΕΙΟ.
7. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραµµατεία των αγώνων από την Τετάρτη 22
Ιουνίου 2011.
8. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Η ιστιοδροµία θα διεξαχθεί στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου.
9. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
Θα διεξαχθεί µία από τις ακόλουθες διαδροµές:
• Φάληρο – Σερφοπούλα – Γυάρος – Φάληρο
• Φάληρο – Σερφοπούλα – Γυάρος – Άγιος Γεώργιος- Φάληρο
• Φάληρο – Σερφοπούλα – Μέρµηγκας – Σύρος – Γυάρος – Κέα – Φάληρο
• Φάληρο – Σερφοπούλα – ∆ήλος – Γυάρος – Κέα – Φάληρο
• Φάληρο – Μέρµηγκας – Γυάρος – Σερφοπούλα – Φάληρο
• Φάληρο – Φαλκονέρα – Μέρµηγκας – Κύθνος - Φάληρο
Λεπτοµέρειες για τις διαδροµές θα ανακοινωθούν µε τις οδηγίες πλου.
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
Ο κανόνας 44.1 τροποποιείται έτσι ώστε η ποινή των δύο στροφών αντικαθίσταται µε
ποινή µίας στροφής.
11. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ
Τα συµµετέχοντα σκάφη πρέπει να καταπλεύσουν στο Μικρολίµανο από την Τετάρτη 22
Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00 µέχρι την Πέµπτη 23 Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00, καθώς και
µετά τον τερµατισµό τους, µέχρι τη ∆ευτέρα 27 Ιουνίου 2011.
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12. ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεµηθούν έπαθλα στις κατηγορίες ORC international και IRC καθώς και στους
νικητές επιµέρους κλάσεων ανάλογα µε τη συµµετοχή.
13. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι συµµετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ότι διέπονται από τους διεθνείς Κανονισµούς
Ιστιοδροµιών της I.S.A.F. (RRS 2009 - 2012) και τους λοιπούς Κανονισµούς όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 της παρούσας, τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα.
Οι συµµετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ρητά ότι συµµετέχουν και αγωνίζονται
αποκλειστικά µε δική τους ευθύνη και αναλαµβάνουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη
για ζηµιές που µπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτοµα ή τα υπάρχοντά τους, τους εαυτούς
τους ή τα υπάρχοντά τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως συνέπεια της
συµµετοχής τους στη διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον Οργανωτή
Όµιλο, την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή Ενστάσεων, τον χορηγό, εάν υπάρχει, και
οποιοδήποτε µέλος εµπλεκόµενο στην διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα.
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.
Ο κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι η γάστρα, η εξαρτία και όλος ο εξοπλισµός του
σκάφους ευρίσκονται σε καλή κατάσταση, καθώς και ότι ό εξοπλισµός ασφαλείας του
σκάφους συντηρείται κανονικά, το δε πλήρωµα γνωρίζει που βρίσκεται και πως
χρησιµοποιείται.
Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στον θεµελιώδη κανόνα RRS 4 του Μέρους των διεθνών
Κανονισµών Ιστιοδροµιών της ISAF «Απόφαση για την συµµετοχή σε ιστιοδροµία» καθώς
και στα οριζόµενα στον Κανονισµό Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης 2011 της ΕΑΘ/ΕΙΟ
14. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων
σύµφωνα µε όσα ορίζει η Ελληνική νοµοθεσία. Αντίγραφα των συµβολαίων πρέπει να
κατατεθούν στη γραµµατεία των αγώνων µαζί µε τις δηλώσεις συµµετοχής.
15. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Με τη συµµετοχή τους στον Αγώνα Αιγαίου Αρχιπελάγους, οι ιδιοκτήτες και τα πληρώµατα
των σκαφών αυτόµατα επιτρέπουν στην Οργανώτρια Αρχή και τους χορηγούς της
διοργάνωσης, να παράγουν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και να προβάλλουν σε
χρόνο και µε τρόπο της επιλογής τους οποιοδήποτε υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, χωρίς κανενός είδους αντίτιµο.
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία των
αγώνων, στα γραφεία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΟΕ στο Μικρολίµανο,
τηλέφωνο 210 – 42 20 506 fax: και 210 – 41 27 757. Web Site: www.ycg.gr Email:
offshore@ycg.gr. Η Γραµµατεία λειτουργεί Τρίτη – Κυριακή από τις 09:00 έως τις 16:00
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