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ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

«ΛΑΓΟΥΣΩΝ 2011» 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

Για σκάφη καταµετρηµένα κατά ORCi N ,IRC Κατ II (TCC<0,950) & ORC Club 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:  

o Τους κανονισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Προκήρυξης του αγώνα, όπως αυτοί 
τροποποιούνται από τις παρούσες Οδηγίες πλου. 

o Τις παρούσες Οδηγίες Πλου. 

Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου. 

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Οι ανακοινώσεις προς τους αγωνιζόµενους θα αναρτώνται στον Επίσηµο Πίνακα Ανακοινώσεων που βρίσκεται 
στο γραφείο αθλητισµού του Ναυτικού Οµίλου Ελλάδος. 

Τα παραπάνω θα συνοδεύονται µε ένα ηχητικό και την ανάρτηση της σηµαίας «L» του ∆ΚΣ. 

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οποιαδήποτε αλλαγή στις Οδηγίες Πλου θα ανακοινώνεται πριν από τις 08:00 της ηµέρας που θα τεθεί σε ισχύ, 
εκτός από οποιαδήποτε αλλαγή στο Πρόγραµµα των ιστιοδροµιών που θα ανακοινώνεται πριν τις 20:00 της 
προηγούµενης ηµέρας που θα τεθεί σε ισχύ. 

4. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 

Τα σήµατα στη στεριά θα επιδεικνύονται στον ιστό στις εγκαταστάσεις λιµένος του ΝΟΕ. 

Έπαρση του Απαντητικού Επισείοντα «AP» σηµαίνει «Η ιστιοδροµία αναβάλλεται. Το προειδοποιητικό σήµα δεν θα 
δοθεί νωρίτερα από (1/2) µισή ώρα µετά την υποστολή του «AP». 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΟΣ – ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 

Εκκίνηση : Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011, ώρα 11:00 

Θα πραγµατοποιηθεί µία από τις διαδροµές όπως αυτές περιγράφονται στα Προσαρτήµατα Γ και ∆. Τα 
διαγράµµατα στα Προσαρτήµατα Γ & ∆ απεικονίζουν τις διαδροµές Inshore (Περίπλου Σηµαντήρων) και Ανοικτής 
Θαλάσσης, την περιγραφή, το µήκος,  την επισήµανση της κάθε διαδροµής, καθώς και τους  περιορισµούς 
πλου. 

Η Επιτροπή αγώνων θα ανακοινώσει την ∆ιαδροµή που θα ακολουθηθεί, επιδεικνύοντας µέχρι το 
προειδοποιητικό σήµα, τον αντίστοιχο επισείοντα. 

Η Επιτροπή Αγώνων µπορεί να επιλέξει µία από τις αναφερόµενες διαδροµές για µία ή περισσότερες κατηγορίες 
σκαφών. Στην περίπτωση αυτή θα επιδειχθεί ο επισείων της διαδροµής µαζί µε το σήµα της κατηγορίας. 

6. ΠΛΕΥΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΠΛΟΥ 

6.1 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ: 

Σύµφωνα µε τα συνηµµένα παραρτήµατα Γ & ∆ 

6.2 ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΡΟΦΗΣ (Μ0) ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

Στις διαδροµές Ανοικτής Θάλασσας  η Επιτροπή αγώνων µπορεί στην εκκίνηση να ποντίσει σηµείο στροφής 
στα όρτσα (Μ0) σε απόσταση 1,0 έως 1,2 ν.µ. περίπου. Σε αυτή τη περίπτωση µετά την εκκίνηση τα σκάφη 
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υποχρεούνται να διέλθουν από το σηµείο στροφής Μ0. Η διόπτευση του σηµείου στροφής Μ0 θα επιδεικνύεται 
από το σκάφος σηµάτων της Επιτροπής Αγώνων. 

Στη περίπτωση που το σηµείο στροφής Μ0 αφεθεί αριστερά, στο σκάφος σηµάτων της Επιτροπής Αγώνων θα 
επιδειχθεί µέχρι το προειδοποιητικό σήµα σηµαία Κόκκινη, ενώ στη περίπτωση που το σηµείο στροφής Μ0 αφεθεί 
δεξιά θα επιδειχθεί σηµαία Πράσινη.  

Το σηµείο στροφής Μ0 θα είναι φουσκωτός κυλινδρικός σηµαντήρας κόκκινου χρώµατος. 

Ο περιορισµός αυτός µπορεί να ισχύσει για ορισµένες µόνον από τις κατηγορίες σκαφών. Στην περίπτωση αυτή 
θα υπάρχει σχετική ενηµέρωση από την Επιτροπή Αγώνων 

7. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ 

7.1 Inshore ιστιοδροµίες (Περίπλους Σηµαντήρων) 

Στη διαδροµή «Περίπλους Σηµαντήρων» τα σηµεία Μ1 & Μ2 θα είναι φουσκωτοί σηµαντήρες χρώµατος κόκκινου 
ενώ το σηµείο Μ3 θα είναι φουσκωτός σηµαντήρας χρώµατος πράσινου.  

7.2  Ιστιοδροµίες Ανοικτής Θαλάσσης  

Τα σηµεία στροφής ΤΟΥΡΛΟΣ & ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ θα είναι φουσκωτοί κυλινδρικοί σηµαντήρες χρώµατος κόκκινου, 
ενώ το σηµείο στροφής ΦΑΛΗΡΟ θα είναι φουσκωτός σηµαντήρας χρώµατος πράσινου.    

8. ΣΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΕΩΝ 

Τα συµµετέχοντα σκάφη δεν υποχρεούνται να φέρουν διακριτικά σήµατα κλάσεων. 

9. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ 

Οι κλάσεις των καταµετρηµένων κατά ORCi σκαφών συγχωνεύονται όπως φαίνεται στον συνηµµένο πίνακα 
συµµετεχόντων σκαφών (Πίνακας σε χρώµα χαρτιού κίτρινο). 

Οι κλάσεις των καταµετρηµένων κατά IRC σκαφών συγχωνεύονται όπως φαίνεται στον συνηµµένο πίνακα 
συµµετεχόντων σκαφών (Πίνακας σε χρώµα χαρτιού γαλάζιο). 

Οι κλάσεις των καταµετρηµένων κατά ORC CLUB σκαφών συγχωνεύονται όπως φαίνεται στον συνηµµένο πίνακα 
συµµετεχόντων σκαφών (Πίνακας σε χρώµα χαρτιού ροζ). 

10. ΕΚΚΙΝΗΣΗ  

Η εκκίνηση θα δοθεί σύµφωνα µε τον Κανόνα 26 των ∆ιεθνών Κανόνων Ιστιοδροµιών της ISAF 2009-2012 ως 
ακολούθως: 

o Σκάφη ORCi  µε προειδοποιητικό σήµα τον αριθµητικό επισείοντα «2» του ∆.Κ.Σ. 
o Σκάφη IRC µε προειδοποιητικό σήµα τη σηµαία της κλάσης (Λευκή µε µπλε σήµα IRC). 
o Σκάφη ORC CLUB  µε προειδοποιητικό σήµα τον αριθµητικό επισείοντα «1» του ∆.Κ.Σ. 

Το προειδοποιητικό σήµα θα δοθεί 5 λεπτά πριν από την εκκίνηση. 

Ένα σκάφος δεν µπορεί να εκκινήσει αργότερα από 10 λεπτά µετά το σήµα της εκκίνησης (Τροποποίηση του 
κανόνα RRS Α4).  

Η Επιτροπή Αγώνων µπορεί να παρατείνει κατά την κρίση της το όριο των 10 λεπτών σε περίπτωση άπνοιας.   

Οι χρόνοι της εκκίνησης πρέπει να λαµβάνονται από τα οπτικά σήµατα. Η αποτυχία ενός ηχητικού σήµατος 
πρέπει να αγνοείται. 

Η Επιτροπή Αγώνων, κατά την κρίση της, µπορεί να εκκινήσει δύο ή περισσότερες κατηγορίες σκαφών µαζί, 
επαίροντας ταυτόχρονα τα διακριτικά σήµατα των κατηγοριών στο προειδοποιητικό σήµα. 

11. ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

11.1 ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 

Γραµµή της εκκίνησης στο Φάληρο ορίζεται η νοητή ευθεία µεταξύ πορτοκαλί σηµαίας µε τα γράµµατα RC επί 
του ιστού του σκάφους σηµάτων της Επιτροπής Αγώνων στο δεξιό άκρο και σηµαδούρας µε κοντάρι και 
πορτοκαλί σηµαία  στο αριστερό άκρο. 

Τα σήµατα της εκκίνησης θα δοθούν από το σκάφος της Επιτροπής.   

Όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, το σκάφος Επιτροπής Αγώνων, µπορεί να κρατήσει την θέση του 
χρησιµοποιώντας µηχανή. 

11.1.1 Αναφορά συµµετοχής σκαφών πριν από κάθε εκκίνηση. 

Κάθε σκάφος που προτίθεται να πάρει εκκίνηση οφείλει µέχρι πέντε λεπτά πριν από το Προειδοποιητικό σήµα, να 
περάσει από την Επιτροπή Αγώνων και να αναφέρει τον αριθµό του ιστίου του, ώστε να καταγραφεί από την 
Γραµµατεία της Επιτροπής Αγώνων. 



 

ΛΑΓΟΥΣΩΝ2011 – Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ                                                                                                                                      3 
 

Σκάφη  που  για  οποιοδήποτε λόγο  δεν  πρόλαβαν να είναι  στη γραµµή εκκίνησης έγκαιρα και να κάνουν χρήση 
της δυνατότητας για εκκίνηση που τους παρέχει το άρθρο 10, οφείλουν να ειδοποιήσουν, µετά το σήµα 
εκκίνησης, µε το VHF  στο κανάλι  72  την  Επιτροπή  Αγώνων  για  την πρόθεσή τους να εκκινήσουν. Το ίδιο ισχύει 
και για όσα σκάφη δεν πρόλαβαν να απογραφούν πριν το Προειδοποιητικό σήµα. 

Η Επιτροπή Αγώνων µπορεί να χαρακτηρίσει DNC όλα τα σκάφη που δεν ανέφεραν την παρουσία  τους στην 
γραµµή εκκίνησης. 

11.2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

11.2.1 Γραµµή Τερµατισµού  

Η γραµµή τερµατισµού ορίζεται µεταξύ του αναλάµποντα φανού στη Ν∆ άκρη του κυµατοθραύστη του ΣΕΦ και 
µπλε σηµαίας στη βεράντα του Εντευκτηρίου Λιµένος του ΝΟΕ. Το κλιµάκιο της Επιτροπής Αγώνων που θα 
επισηµαίνει τον τερµατισµό των σκαφών θα βρίσκεται δίπλα στην µπλε σηµαία.  

11.2.2  Τερµατίζοντα σκάφη 

Κάθε σκάφος που τερµατίζει θα επισηµαίνεται από το κλιµάκιο τερµατισµού της Επιτροπής Αγώνων µε ένα 
ηχητικό. 

Τα σκάφη που τερµατίζουν πρέπει µετά τον τερµατισµό τους να αναφέρουν στο VHF στο κανάλι 72 τον αριθµό 
ιστίου και το όνοµα του σκάφους στην Επιτροπή. Είναι ευθύνη κάθε σκάφους να βεβαιωθεί από την Επιτροπή 
Αγώνων ότι τερµάτισε 

Το σβήσιµο, ή κακή λειτουργία ή η ενδεχόµενη απουσία αναλάµποντα φανού στα σηµεία τερµατισµού δεν δίνει το 
δικαίωµα στους αγωνιζόµενους, αιτήσεως προς την Επιτροπή Αγώνων, για επανόρθωση.  

11.3 ΕΠΙΒΡΑΧΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 

Η Επιτροπή Αγώνων µπορεί να επιβραχύνει την διαδροµή «ΠΕΡΙΠΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ» επιδεικνύοντας την σηµαία 
«S» σε οποιοδήποτε σηµείο στροφής της διαδροµής το οποίο θεωρείται πλέον το τελευταίο σηµείο στροφής πριν 
τον τερµατισµό. Ο τερµατισµός των σκαφών γίνεται στην γραµµή τερµατισµού που περιγράφεται στην Οδηγία 
Πλου11.2. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα 32.2 των RRS 

Σε περίπτωση που πριν την εκκίνηση επιδειχθεί µαζί µε τον αριθµητικό επισείοντα 3 και η σηµαία «S», η διαδροµή 
τροποποιείται ως εξής:  Εκκίνηση – Μ1 – Μ2 - Τερµατισµός . 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στον κανόνα 32.2 των ∆ιεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της ISAF 2009-
2012. 

12. ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

Μερική ανάκληση θα δοθεί σύµφωνα µε τον κανόνα 29.1 των ∆ιεθνών Κανόνων Ιστιοδροµιών της ISAF 2009-
2012. 

Εάν υπάρχει δυνατότητα, η Επιτροπή Αγώνων θα προσπαθήσει να ειδοποιήσει ονοµαστικώς µέσω VHF τα 
πρόωρα εκκινήσαντα σκάφη. Μη ειδοποίηση ή καθυστέρηση ειδοποίησης δεν δίνει το δικαίωµα στους 
αγωνιζόµενους για αίτηση επανόρθωσης. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα RRS 62.1 (a)  

13. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

Γενική ανάκληση θα δοθεί σύµφωνα µε τον κανόνα 29.2 των ∆ιεθνών Κανόνων Ιστιοδροµιών της ISAF 2009-2012. 

Όταν έχει δοθεί Γενική ανάκληση, η εκκίνηση της επόµενης κλάσης θα αναβάλλεται αναλόγως. 

14. ΩΡΑ 

Όλες οι ώρες για τον αγώνα «ΛΑΓΟΥΣΩΝ 2011» αναφέρονται σε ώρα Αστεροσκοπείου Αθηνών (Τηλ. 14844) 

15. ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ 

Πρόγνωση καιρού δεν θα δοθεί στους συµµετέχοντες από την Επιτροπή Αγώνων. 

16. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

16.1 Περίπλους Σηµαντήρων 

16.1.1 Για όλα τα σκάφη  

Το χρονικό όριο τερµατισµού ορίζεται σε 3 ώρες από την ώρα εκκίνησης, για όλα τα σκάφη. 

Αν µόνο ένα σκάφος τερµατίσει στο χρονικό όριο, όλα τα σκάφη που θα ολοκληρώσουν την διαδροµή και θα 
τερµατίσουν µέσα στα επόµενα 45 λεπτά από τον τερµατισµό του 1ου σκάφους, θα βαθµολογηθούν ως 
τερµατίσαντα. 

 Σε περίπτωση επιβράχυνσης το χρονικό όριο παραµένει αναλλοίωτο. 
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16.2 Ιστιοδροµίες Ανοικτής Θαλάσσης 

16.2.1 Σκάφη ORCi 

Για τα σκάφη καταµετρηµένα κατά ORCi το χρονικό όριο τερµατισµού για κάθε σκάφος είναι το διπλάσιο του 
Γενικού Βαθµού Ικανότητας (G.P.H.) πολλαπλασιασµένο επί τον αριθµό των µιλίων της κάθε ιστιοδροµίας, όπως 
αναφέρονται στα Προσαρτήµατα αυτών των Οδηγιών Πλου. 

Τα χρονικά όρια τερµατισµού κάθε σκάφους αναγράφονται στα φύλλα έναρξης ιστιοδροµιών. 

16.2.2 Σκάφη IRC 

Για τα σκάφη τα καταµετρηµένα κατά IRC το χρονικό όριο τερµατισµού για κάθε σκάφος είναι το διπλάσιο του 

Συντελεστή B.S.F. πολλαπλασιασµένο επί τον αριθµό των µιλίων της κάθε ιστιοδροµίας, όπως αναφέρονται 
Προσαρτήµατα αυτών των Οδηγιών Πλου. 

Τα χρονικά όρια τερµατισµού κάθε σκάφους αναγράφονται στα φύλλα έναρξης ιστιοδροµιών. 

16.2.3 Σκάφη ORC CLUB 

Για τα σκάφη τα καταµετρηµένα κατά ORC CLUB  το χρονικό όριο τερµατισµού για κάθε σκάφος είναι το διπλάσιο 

του Συντελεστή “Time-on-Distance” (G.P.H.) πολλαπλασιασµένο επί τον αριθµό των µιλίων της κάθε 
ιστιοδροµίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 αυτών των Οδηγιών Πλου 

Τα χρονικά όρια τερµατισµού κάθε σκάφους αναγράφονται στα φύλλα έναρξης ιστιοδροµιών. 

17. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ  

17.1 Κατηγορία σκαφών ORCi 

Για την κατηγορία ORCi θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα Performance Curve Scoring - Constructed Course. Τα 
δεδοµένα για τον προσδιορισµό των πλεύσεων (διεύθυνση ανέµου, εισαγωγή έντασης ανέµου κλπ) έγκεινται 
στην κρίση της Επιτροπής Αγώνων και δεν επιδέχονται αίτηση για επανόρθωση από τους αγωνιζόµενους. 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αγώνων κρίνει ότι δεν έχει ασφαλή στοιχεία για τις συνθήκες ιστιοδροµίας ή ότι οι 
καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για την εξαγωγή αποτελεσµάτων µε το παραπάνω σύστηµα, διατηρεί το 
δικαίωµα να εκδώσει τα αποτελέσµατα µε βάση το σύστηµα Performance Curve Scoring - Ocean Course. 

17.2 Κατηγορία σκαφών IRC 

Για την κατηγορία σκαφών IRC θα εφαρµοστεί ο τύπος Time on Time σύµφωνα µε το σύστηµα IRC. 

17.3 Κατηγορία σκαφών ORC CLUB 

Για την κατηγορία ORC Club στα αποτελέσµατα θα εφαρµοσθεί ο τύπος Performance Line Scoring. 

18. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  

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

Η βαθµολογία των κλάσεων θα εξάγεται από την Γενική Κατάταξη.  

19. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

• Για παραβάσεις άλλες του Μέρους 2 των ∆ιεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της ISAF ισχύουν τα οριζόµενα 
στο άρθρο 16 του Κανονισµού Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης 2009 της ΕΑΘ. 

• Σκάφος που εκκίνησε πρόωρα (OCS) θα λαµβάνει ποινή ως ακολούθως: 
o Μήκος διαδροµής  20 έως 30 ΝΜ ποινή 30% στον διορθωµένο χρόνο και τουλάχιστον 3 θέσεις. 
o Μήκος διαδροµής  30 έως 50 ΝΜ ποινή 20% στον διορθωµένο χρόνο και τουλάχιστον 2 θέσεις. 
o Μήκος διαδροµής =ή < 20 ΝΜ καθώς και σε διαδροµές όρτσα – πρίµα DSQ 

• Σκάφος που δεν τηρεί τον περιορισµό πλου 6.2 (Σηµείο στροφής Μ0 στην εκκίνηση) θα λαµβάνει ποινή 10% 
στον διορθωµένο χρόνο και τουλάχιστον 1 θέση . 

• Θα εφαρµοσθεί ποινή στροφής 360ο για παράβαση κανόνα του Μέρους 2 των ∆ιεθνών Κανονισµών 
Ιστιοδροµιών της ISAF 2009-2012 (κανόνας RRS 44.2). Ένα σκάφος που έχει αυτοτιµωρηθεί πρέπει να 
συµπληρώσει µία δήλωση συµµόρφωσης στη Γραµµατεία, µέσα στο χρονικό όριο που προβλέπεται για 
υποβολή ενστάσεων. 

20. ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά το τέλος της ιστιοδροµίας θα εκδοθούν προσωρινά αποτελέσµατα που θα αναρτηθούν στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων. 

Τα τελικά αποτελέσµατα θα εκδοθούν µετά από την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. 
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21. ∆ΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του αγώνα, δεν τηρήθηκαν οι κανονισµοί που αναφέρονται στην 
Προκήρυξη του Αγώνα και τις Οδηγίες Πλου, ο εντεταλµένος εκπρόσωπος του σκάφους οφείλει να το δηλώσει 
γραπτά στην Επιτροπή Αγώνων, το αργότερο δύο (2) ώρες µετά τον τερµατισµό του, στο Ειδικό Έντυπο, που 
διαθέτει η Επιτροπή Αγώνων. 

22. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ   

Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραµµένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται από την Επιτροπή Αγώνων και να 
υποβάλλονται εντός του χρονικού ορίου συνοδευόµενες από παράβολο € 15. Προς διευκόλυνση της παραλαβής 
των ενστάσεων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την Επιτροπή Αγώνων στο κανάλι 72 VHF ή στα 
τηλέφωνα: 6944 335525, 6944 354538 & 6909 046525. 

Για κάθε σκάφος, το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων λήγει δύο ώρες µετά τον τερµατισµό του. 

Τυχόν ενστάσεις θα εκδικασθούν την ∆ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011. Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι των σκαφών θα 
ενηµερωθούν έγκαιρα από την Γραµµατεία της Επιτροπής Αγώνων, για την ακριβή ώρα, τον χώρο και την σειρά 
εκδίκασης των ενστάσεων τους. Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι των ενεχοµένων σκαφών οφείλουν µε δική τους 
ευθύνη, να ενηµερώσουν τους µάρτυρες τους, αν υπάρχουν, ώστε να παραστούν. 

23. ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ     

Οι µηχανές των συµµετεχόντων σκαφών πρέπει να µην λειτουργούν µε το προπαρασκευαστικό σήµα της 
εκκίνησης. 

Κάθε χρήση της µηχανής για την πρόωση του σκάφους πρέπει να δηλωθεί γραπτώς προς την Επιτροπή 
Αγώνων, το αργότερο εντός δύο (2) ωρών από τον τερµατισµό του αναφέροντας τον λόγο. 

Εφιστάται η προσοχή των αγωνιζοµένων στον Κανόνα 42.3 των RRS 2009 – 2012. 

24. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΑ  

Σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σηµείο, όποιας ιστιοδροµίας εγκαταλείψουν τον αγώνα, 
είναι υποχρεωµένα να ειδοποιήσουν το ταχύτερο δυνατόν την Επιτροπή Αγώνων δίνοντας τα ακόλουθα στοιχεία 
µε τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω: 

o Όνοµα Σκάφους 
o Αριθµός  ιστίων 
o Τόπο εγκαταλείψεως (σηµείο διαδροµής) 
o Χρόνος εγκαταλείψεως 
o Αιτία εγκαταλείψεως 
o Πού ευρίσκεται το εγκαταλείψαν σκάφος 
o Λιµάνι ή όρµος προορισµού 
 

Με το VHF στο κανάλι 72. 

Τηλεφωνικά , στα τηλέφωνα, 6944 335525, 6944 354538 & 6909 046525.  

Κάθε παράβαση του παραπάνω άρθρου µπορεί να έχει ως ποινή «Ακύρωση µη εξαιρετέα από το κανόνα RRS 
90.3 (b) (DNE)» χωρίς δικαίωµα ακροαµατικής διαδικασίας, σε τροποποίηση του κανόνα RRS 63.1. 

Η µη συµµόρφωση µε την Οδηγία Πλου 23 µπορεί να αποτελέσει λόγο εφαρµογής του κανόνα RRS 69, ενώ ο 
διοργανωτής όµιλος διατηρεί το δικαίωµα, µε απόφαση του ∆Σ, να αποκλείσει όσους δεν συµµορφώνονται από 
τους αγώνες που διοργανώνει για ορισµένο χρονικό διάστηµα και να υποβάλλει αίτηση στην Εθνική Αρχή για 
επιβολή ποινής στο σκάφος. 

25. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Κατά την διάρκεια των εκκινήσεων και των τερµατισµών, η επικοινωνία µε VHF θα γίνεται στο κανάλι 72. 

Συνιστάται σε όλα τα αγωνιζόµενα σκάφη να ακούν και να επικοινωνούν στο κανάλι 72 κατά την διάρκεια των 
εκκινήσεων και του τερµατισµού τους. 

Στοιχεία που προέρχονται από ηλεκτρονικά µέσα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά σε ενστάσεις 
ή αιτήσεις για επανόρθωση. 

26. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Προσθήκες της Εθνικής Αρχής (ΕΑΘ/ΕΙΟ) στους 
∆ιεθνείς Κανόνες Ιστιοδροµιών (RRS) για τους αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2011. 

Η Επιτροπή Αγώνων µπορεί να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος πριν την έναρξη της ιστιοδροµίας 
καθώς και µετά τον τερµατισµό της. 
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Στη διάθεση της Επιτροπής καταµέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του  πιστοποιητικού 
καταµέτρησης µαζί µε το Measurement Inventory (όπου απαιτείται). 

Τα σκάφη IRC θα ελεγχθούν βάση του κανονισµού IRC.  Στη διάθεση της Επιτροπής καταµέτρησης, πρέπει να 
υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταµέτρησης. 

27. 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. 

Το σύνολο του βάρους ή ο αριθµός των µελών του πληρώµατος που επιβαίνει σε κάθε σκάφος κατά την 
διάρκεια των ιστιοδροµιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο αναγραφόµενο στο Πιστοποιητικό 
καταµέτρησης. 

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

28. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙ ΣΚΑΦΩΝ  

Τα σκάφη που 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.  

Η εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 20 θα ισχύσει από την 07:00 της Κυριακής  20 Νοεµβρίου 2011 µέχρι 
και την ∆ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 12:00. 

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. 

29. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 

29.1 Τη νύχτα 

Από την δύση του ηλίου ο ∆ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα αντικαθιστά τους 
κανονισµούς του Μέρους 2 των ∆ιεθνών Κανόνων Ιστιοδροµιών της ISAF. Στη διάρκεια της περιόδου τα σκάφη 
οφείλουν να έχουν αναµµένους τους φανούς που προβλέπονται από τον ∆ιεθνή Κανονισµό Αποφυγής 
Συγκρούσεων στη θάλασσα, οι οποίοι πρέπει να είναι τοποθετηµένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε καµία περίπτωση 
να µην καλύπτονται από τα πανιά. Τα σκάφη πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν και εφεδρικούς φανούς. 

29.2 Ζώνη διαχωρισµού κυκλοφορίας (∆ίαυλος) 

Εντός του «διαύλου» τα εµπορικά πλοία έχουν προτεραιότητα και τα σκάφη του αγώνα πρέπει να κρατηθούν 
µακριά.   

30. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ 

Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη στο αγώνα «ΛΑΓΟΥΣΩΝ2011» οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη 
έναντι τρίτων(πράγµατα και πρόσωπα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

31. ΕΥΘΥΝΗ 

Οι συµµετέχοντες στον αγώνα «ΛΑΓΟΥΣΩΝ2011» αποδέχονται ότι διέπονται από τους ∆ιεθνείς Κανόνες 
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 «ΛΑΓΟΥΣΩΝ2011» 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. 
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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 «ΛΑΓΟΥΣΩΝ2011». 

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 Ι των ∆ιεθνών Κανόνων Ιστιοδροµιών 
της ISAF «Απόφαση για την συµµετοχή σε ιστιοδροµία» καθώς και στα οριζόµενα στις Προσθήκες της Εθνικής 
Αρχής (ΕΑΘ/ΕΙΟ) στους ∆ιεθνείς Κανόνες Ιστιοδροµιών (RRS) για τους αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2011. 

32. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Όλοι οι συµµετέχοντες στον αγώνα «ΛΑΓΟΥΣΩΝ2011» (κυβερνήτης και µέλη πληρώµατος) αποδέχονται αυτόµατα 
ότι ο διοργανωτής όµιλος και ο χορηγός διατηρούν επ’ αόριστον το δικαίωµα να δηµιουργούν, χρησιµοποιούν 
και προβάλλουν κατά την κρίση τους, 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 χρησιµοποιούν και να αναπαράγουν καθ’ οιονδήποτε γνωστό τρόπο τα ονόµατα, 
βιογραφικό υλικό και φωτογραφίες των συµµετεχόντων. 

33. ΕΠΑΘΛΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ 

Θα απονεµηθούν έπαθλα Γενικής Κατάταξης στις κατηγορίες ORCi, IRC & ORC CLUB καθώς και στους νικητές 
των κλάσεων ανάλογα µε τη συµµετοχή.  

Η απονοµή επάθλων στους νικητές του Αγώνα «ΛΑΓΟΥΣΩΝ 2011», θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα 
ανακοινωθεί έγκαιρα στους αγωνιζόµενους. 

34. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Πρόεδρος Ζουγανέλης ∆ηµήτρης 

 

  Πρόεδρος Τσαντίλης Κωνσταντίνος 

Μέλη Κασκούρας Βασίλης 

Ωνασιάδης Αλέξανδρος 

Πρωτοψάλτης Θανάσης  

Θεοφίλου Άννα 

Ζουγανέλης Σπύρος 

Σαρρής Γιάννης  

 Μέλη Λεµπεσόπουλος Θεµιστοκλής  

∆ήµου Νικόλαος 

Λυµπεράκης Κωνσταντίνος 

Στυλίδης Ορέστης 

 



 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
 
 

 

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ 
«Αριθµητικός Επισείων 0» του ∆.Κ.Σ 

 
Μήκος ∆ιαδροµής : 17 ν.µ. περίπου 

 
Σηµεία Στροφής Αριστερά 

 
Εκκίνηση – Μ1 – Μ2 – Μ3 –Μ1 –Μ2 – τερµατισµός 

 
Σηµεία στροφής Μ1, Μ2 (κυλινδρικοί σηµαντήρες 
χρώµατος κόκκινου) & Μ3 (κυλινδρικός σηµαντήρας 
χρώµατος πράσινου) στις ακόλουθες θέσεις: 
Μ1 : N37.53.100 E23.38.700 
Μ2 : N37.53.700 E23.42.400 
Μ3 : 200µ περίπου νοτίως του κυµατοθραύστη 

 
Εάν πριν την εκκίνηση επιδειχθεί µαζί µε τον αριθµητικό 
επισείοντα 3 και η σηµαία “S”, η διαδροµή τροποποιείται 
ως εξής: 

Εκκίνηση – Μ1 – Μ2 – Τερµατισµός 
 

 



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ∆  

  

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
  

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 3  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ – ΚΑΣΙ∆Ι (περίπλους) - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΜΗΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 20 ΝΜ ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΕΠΙΣΕΙΟΝΤΕΣ  

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΕΙΩΝ «3» ΤΟΥ ∆.Κ.Σ. 

  

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 4  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ – Ν. ΦΛΕΒΕΣ (περίπλους) - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΜΗΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 24 ΝΜ ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΕΠΙΣΕΙΟΝΤΕΣ  

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ∆ΕΞΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΕΙΩΝ «4» ΤΟΥ ∆.Κ.Σ. 

  

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 5  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ – ΜΕΡΜΗΓΚΙΑ – ΤΟΥΡΛΟΣ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΗΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 25 ΝΜ ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΕΠΙΣΕΙΟΝΤΕΣ  
ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ 
ΑΦΗΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΞΙΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΕΙΩΝ «5» ΤΟΥ ∆.Κ.Σ. 

  

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 6  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ – ΤΟΥΡΛΟΣ - ΜΕΡΜΗΓΚΙΑ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΜΗΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 25 ΝΜ ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΕΠΙΣΕΙΟΝΤΕΣ  
ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ 
ΑΦΗΝΟΝΤΑΙ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΕΙΩΝ «6» ΤΟΥ ∆.Κ.Σ. 

  

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 7  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ – ΤΟΥΡΛΟΣ – ΦΑΛΗΡΟ – ΜΕΡΜΗΓΚΙΑ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΗΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 33 ΝΜ ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΕΠΙΣΕΙΟΝΤΕΣ  
ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ  
ΑΦΗΝΟΝΤΑΙΙ ∆ΕΞΙΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΕΙΩΝ «7» ΤΟΥ ∆.Κ.Σ. 

  

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 8  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ – ν. ΦΛΕΒΕΣ – ν. ΛΑΓΟΥΣΑ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΜΗΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 39 ΝΜ ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΕΠΙΣΕΙΟΝΤΕΣ  

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ∆ΕΞΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΕΙΩΝ «8» ΤΟΥ ∆.Κ.Σ. 

  

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ  

ΦΑΛΗΡΟ Β 37 56.000     Α 023 40.000 
ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ Β 37 50.600     Α 023 43.000 
ΤΟΥΡΛΟΣ Β 37 47.000     Α 023 33.400 
 


