
                                                                                             

                       

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

 ΣΚΑΦΩΝ  Platu 25 

9-10 Απριλίου 2016 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΑ    
 
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

Ο Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος και η Ελληνική κλάση Platu 25 προκηρύσσουν το 
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα σκαφών Platu 25 στις 9-10 Απριλίου 2016. 

 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
2.1   Η διεύθυνση της Γραµµατείας είναι η ακόλουθη: 

Ναυτικός όµιλος Ελλάδος 
Τηλ:  210 4220506    Fax: 210 4127757     

  Email: sailing@ycg.gr Web site: www.ycg.gr 
2.2  Η Γραµµατεία λειτουργεί όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 09:00-15:00. 

 
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Oι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 
• Οι Κανόνες και Κανονισµοί όπως αυτοί ορίζονται στους ∆ιεθνείς Κανόνες 

Ιστιοδροµιών της ISAF 2013 – 2016 (RRS).  
• Των Κανονισµών της κλάσης Platu 25.  

Των Κανονισµών της Ελληνικής κλάσης Platu 25. 
• Των Εθνικών ∆ιατάξεων της ΕΙΟ. 
• Της παρούσας προκήρυξης.   
• Των Οδηγιών Πλου.  

Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι οδηγίες πλου. 
  

4.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ  
    Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 

09:00 – 15:00  Εγγραφές  - Ζύγισµα πληρωµάτων - Παραλαβή των 

Οδηγιών Πλου στη γραµµατεία του ΝΟΕ 
Υποχρεωτικός ελλιµενισµός των σκαφών στο λιµάνι του ΝΟΕ, µέχρι 
18:00  

 
� Σάββατο 9 Απριλίου 2016 
        09:30 – 10:30    Ζύγισµα πληρωµάτων στη γραµµατεία ΝΟΕ  

12:00                Ιστιοδροµίες 

Μετά το πέρας των ιστιοδροµιών : Υποχρεωτικός ελλιµενισµός των 

σκαφών στο λιµάνι του ΝΟΕ  
 

� Κυριακή  10 Απριλίου 2016 
12:00   Ιστιοδροµίες 

   
Η διαδροµή των ιστιοδροµιών θα είναι Όρτσα – Πρύµα. 

Έχουν προγραµµατιστεί 8 ιστιοδροµίες. 
∆εν θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδροµίες την ηµέρα. 

     
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή του Φαληρικού Όρµου. 
 



6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
6.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν σκάφη που τα πληρώµατά τους είναι  ταµειακώς 

ενήµερα µέλη της Ελληνικής κλάσης Platu 25. 
6.2     Η δήλωση συµµετοχής  πρέπει να κατατεθεί στην Γραµµατεία του NOE, µέχρι τη 

∆ευτέρα 4 Απριλίου και ώρα 15:00. Είναι απαραίτητη η αναγραφή της 
σύνθεσης του πληρώµατος, και ο αριθµός ιστίου του σκάφους. 

6.3  Όλα τα πληρώµατα οφείλουν να ζυγιστούν στη Γραµµατεία µέχρι και την 
έναρξη της πρώτης ιστιοδροµίας.  

6.4  Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να δεχθεί δηλώσεις   συµµετοχής 
και µετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής. 

6.5  Η εγγραφή κάθε σκάφους οριστικοποιείται µε την πληρωµή του παράβολου 
συµµετοχής  20 Ευρώ. 

 
7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
7.1 Θα εφαρµοσθεί το σύστηµα βαθµολογίας Low Point των RRS Appendix A. 
7.2 Η βαθµολογία κάθε σκάφους θα είναι το άθροισµα των βαθµών όλων των 

ιστιοδροµιών. 
7.3    Μετά την ολοκλήρωση της 5ης ιστιοδροµίας θα εξαιρείται η χειρότερη 

βαθµολογία κάθε σκάφους 
7.4 O αγώνας θεωρείται έγκυρος αν πραγµατοποιηθούν 3 ιστιοδροµίες. 
 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Η Επιτροπή Αγώνα έχει το δικαίωµα να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε 
σκάφος πριν την εκκίνηση και µετά τον τερµατισµό οποιασδήποτε 
ιστιοδροµίας. 

 
9.  ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Σε περίπτωση χορηγού, ο διοργανωτής Όµιλος δύναται να απαιτήσει από τα 
συµµετέχοντα σκάφη να επιδείξουν λογότυπο του χορηγού, σύµφωνα µε τον 

κανόνα 20.4.1. του Κανονισµού 2016 της ISAF  (ISAF  Advertising Code). 
 
10.  ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  

10.1    Ισχύει ο Κανονισµός 2016 της ISAF (ISAF Advertising Code) και ως εκ τούτου τα 

σκάφη που επιθυµούν να φέρουν ατοµική διαφήµιση κατά την διάρκεια του 
αγώνα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προαναφερόµενου 
κανονισµού και επιπλέον µε όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή. 

10.2   Η εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 2016 της ISAF (ISAF Advertising 
Code), θα ισχύει από την 08:00 του Σαββάτου 9 Απριλίου  µέχρι  την  Κυριακή 
10/04/2016 και ώρας 24:00. 

10.3   Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να έχουν σχετική  άδεια από την 
Εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας µαζί µε την δήλωση 
συµµετοχής. 

 
11.   ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΗΣ 

Όλοι οι συµµετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται αυτόµατα ότι ο Ν.Ο.Ε. και ο 

χορηγός της διοργάνωσης, εάν υπάρχει, διατηρούν το δικαίωµα επ’ αόριστον, 
να δηµιουργούν, χρησιµοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, 
κινηµατογραφικές εικόνες και ζωντανές αναµεταδόσεις σε φιλµ ή βίντεο και 
οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και µετά τους αγώνες, 
χωρίς καµία οικονοµική απαίτηση. 
Τα ονόµατα των συµµετεχόντων και βιογραφικό υλικό µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν ή αναπαραχθούν µε οιονδήποτε γνωστό τρόπο. 
 
12.    ΕΥΘΥΝΗ 
12.1 Όλοι οι συµµετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ότι διέπονται από τους 

∆ιεθνείς Κανονισµούς Ιστιοδροµιών της I.S.A.F. (RRS 2013 - 2016), τις Οδηγίες 

πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα. 



 Όλοι οι συµµετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε 
ευθύνη για τις ναυτικές ικανότητες του σκάφους τους, την εξαρτία, τις 
ικανότητες του πληρώµατος και τον εξοπλισµό ασφαλείας. 

 Όλοι οι συµµετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν 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 Ν.Ο.Ε., την Επιτροπή Αγώνων, την 
Επιτροπή Ενστάσεων, τον χορηγό, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε µέλος 
εµπλεκόµενο στην διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και 
αποδέχονται εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για την συµπεριφορά και την 
ενδυµασία των πληρωµάτων των σκαφών, των αντιπροσώπων και των 

φιλοξενουµένων τους.   
12.2 Ο Ν.Ο.Ε., η Οργανωτική  Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή 

Αγώνων, ο χορηγός του αγώνα, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε άλλο άτοµο 
εµπλεκόµενο στην διοργάνωση του αγώνα, δεν φέρει καµία ευθύνη για 
σωµατική ή υλική ζηµιά, τραυµατισµό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συµβεί, πριν, 
κατά την διάρκεια ή µετά τον αγώνα.   

Στην δήλωση συµµετοχής, ο εντεταλµένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα 
απαιτηθεί να υπογράψει σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την 
αποποίηση ευθύνης. 

12.3 Η ασφάλεια του σκάφους και η διαχείρισή  του, συµπεριλαµβανοµένης της 
ασφάλειας προς τρίτους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη / κυβερνήτη, 
ο οποίος απαιτείται να εξασφαλίσει ότι το σκάφος είναι απόλυτα αξιόπλοο και 
κυβερνάται από πλήρωµα ικανό σε αριθµό και εµπειρία, το οποίο βρίσκεται σε 
κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντιµετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες. 

 Ο ιδιοκτήτης / κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της 
γάστρας, της εξαρτίας και όλου του εξοπλισµού του σκάφους. 

 Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισµός ασφαλείας συντηρείται 

κατάλληλα και ότι το πλήρωµα γνωρίζει πού βρίσκεται  και πώς χρησιµοποιείται. 
12.4 Εφιστούµε την προσοχή  στον θεµελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους Ι των 

∆ιεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της I.S.A.F. «Απόφαση για την συµµετοχή σε 
ιστιοδροµία». 

 
13.    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ 

Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη οφείλουν να διαθέτουν την από το νόµο Ν 2743/99 
απαραίτητη, έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. Το ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την 
συµµετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας. 
Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη το σκάφος να έχει ικανοποιητική ασφαλιστική 
κάλυψη για βλάβες και αστική ευθύνη (πρόσωπα και περιουσία). Αντίγραφα 

των συµβολαίων πρέπει να κατατεθούν στην γραµµατεία του Ν.Ο.Ε. κατά την 
εγγραφή του σκάφους.  
 

14.  ΣΥΝΟ∆Α ΣΚΑΦΗ 
Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην γραµµατεία των αγώνων. Οι 
χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις µετακινήσεις τους, να φορούν το 
βραχιόλι ασφαλείας (quick stop) που συνδέεται µε το διακόπτη της µηχανής 
καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώµατος ταχυπλόου. 

 
15.      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΕΣ 

Στα συµµετέχοντα σκάφη µπορεί να απαιτηθεί να φέρουν κάµερες, εξοπλισµό ήχου 
ή άλλο εξοπλισµό για την προβολή του αγώνα.    

 
16.       ΕΠΑΘΛΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ 

Θα απονεµηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές του Πανελληνίου   
Πρωταθλήµατος Platu 25.  

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


