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ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ ΙΙΣΣΤΤΙΙΟΟΠΠΛΛΟΟΪΪΚΚΟΟΥΥ
ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ ΑΑΝΝΟΟΙΙΚΚΤΤΗΗΣΣ ΘΘΑΑΛΛΑΑΣΣΣΣΑΑΣΣ

��ΙΙΟΟΝΝΙΙΩΩΝΝ ΝΝΑΑΥΥΜΜΑΑΧΧΩΩΝΝ 11557711��

Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου
θέλοντας να τιμήσει την επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571 όπου 

συμμετείχαν και γαλέρες από το Ιόνιο, σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα 
Ζακύνθου διοργανώνει ιστιοπλοϊκό αγώνα με σκάφη ανοικτής θαλάσσης προς τιμή των 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ.

Ο αγώνας έχει εγκριθεί από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία  και αναφέρεται 
στο επίσημο ημερολόγιο αγώνων ανοικτής θαλάσσης για το 2011.

Ο αγώνας θα έχει εκκίνηση έξω από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ζάκυνθο 
το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011 με υποχρεωτικό πέρασμα σημαδούρας έξω από την 
Καυκαλίδα (Κυλλήνης) και τερματισμό πάλι στη Ζάκυνθο στον Όμιλο,  απόσταση 
περίπου 26 μίλια και την επόμενη ημέρα Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011 πρωί μια 
παλινδρομική διαδρομή (Όρτσα - Πρύμα) έξω από την παραλία του Τσιλιβί  
απόστασης 8 μιλίων.

Στον αγώνα θα μπορούν να λάβουν μέρος σκάφη  ανοικτής θαλάσσης καταμετρημένα,  
κατηγοριών ORCi , ORC και IRC με έγκυρο πιστοποιητικό καταμετρήσεως 2011.
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1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου, προκηρύσσει τον αγώνα ιστιοπλοΐας    

Ανοικτής Θάλασσας με την ονομασία

��ΙΙΟΟΝΝΙΙΩΩΝΝ ΝΝΑΑΥΥΜΜΑΑΧΧΩΩΝΝ 11557711��

το Σάββατο 8/10/2011 και την Κυριακή 9/10/2011

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΛΟΥ
2.1. Οι διεύθυνση του Ομίλου είναι:

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ, Τ.Κ.29 100, Ζάκυνθος.
Τηλ. 2695041572 Fax 2695041572

2.2. Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής αγώνα θα είναι στα Γραφεία, του 
Α.Ν.Ο.Ζ. στην Ζάκυνθο.

3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί μεταξύ Ζακύνθου - Κυλλήνης - Ζακύνθου και έξω από την
παραλία στο Τσιλιβί.

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
4.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί θα 
ισχύουν την Ημερομηνία του Αγώνα. 
4.1.1. Οι Διεθνείς Κανονισμοί ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2009-2012 (RRS). 
4.1.2. Ο Διεθνής Κανόνας ORC Rating Systems 2011 - ORC International & ORC Club.
4.1.3.Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης

I.S.A.F. (ISAF Offshore Special Regulations Governing Offshore Racing 2010 -
2011)

Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.
Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72.

4.1.4. Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule 2011
4.1.5. Ο  Διεθνής Κανονισμός IRC 2011. 
4.1.6. Τις Προσθήκες της Εθνικής Αρχής στους διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών για 

τους αγώνες Ανοικτής Θάλασσας 2011.
4.1.7. Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο  Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής 

Συγκρούσεων στη Θάλασσα(1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981 
αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS. 

4.1.8 Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις 
τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.

.



ΙΙ ΟΟ
ΝΝ

ΙΙ ΩΩ
ΝΝ

ΝΝ
ΑΑ

ΥΥ Μ
Μ

ΑΑ
ΧΧ Ω

Ω
ΝΝ

11 55
77 11

4.2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.
4.2.1. Ισχύει ο Κανονισμός 2011 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. 
4.2.2. Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 2011 της ISAF (ISAF Advertising 
Code), θα ισχύει από την 08:00 του Σαββάτου 8 Οκτωβρίου μέχρι  την  Κυριακή 9  
Οκτωβρίου 2011 και ώρας 24:00. 
4.2.3. Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την εθνική τους 
αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της αδείας μαζί με τη δήλωση συμμετοχής στον 
αγώνα. 
4.2.4.Οι  χορηγοί  της  διοργάνωσης,  αν  υπάρχουν,  θα  γνωστοποιηθούν  με νεότερη 

ανακοίνωση. Ο διοργανωτής όμιλος δύναται να απαιτήσει απ’ όλα τα 
συμμετέχοντα σκάφη να επιδείξουν το λογότυπο των χορηγών.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1. Στους αγώνες γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά O.R.C.i ή O.R.C. & IRC, 

ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 6.5 μέτρων και με έγκυρο Πιστοποιητικό 
Καταμετρήσεως 2011.

5.2. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 30 Ευρώ. 

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1.Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  πρέπει  να  υποβληθούν  στην  Γραμματεία  του  Αγώνα,  το 

αργότερο έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 11:00 μ.μ. 
6.2.Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  πρέπει  να  είναι  γραμμένες  στο  ειδικό  έντυπο  που  θα 

διατίθεται από τη Γραμματεία του αγώνα και στην ιστοσελίδα των Ομίλων . 
6.3 Κάθε  δήλωση  συμμετοχής  θα συνοδεύεται  υποχρεωτικά από:

 Αντίγραφο  εγκύρου  πιστοποιητικού καταμέτρησης 2011 όπως απαιτούν η 
Εθνική αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης.

 Κατάσταση πληρώματος.
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους εν ισχύ.
 Αντίγραφο της άδειας διαφήμισης, εάν το σκάφος φέρει διαφήμιση.   

6.4 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η επιτροπή αγώνα μπορεί να δεχθεί πιστοποιητικό 
καταμέτρησης μέχρι της 10:00 π.μ. την 8η Οκτωβρίου 2011 στον Οργανωτή Όμιλο 
(βλέπε άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης).. 

7. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
7.1 Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να συγχωνεύει τις κλάσεις ανάλογα με την 

συμμετοχή. Η συγχώνευση των κλάσεων θα ανακοινωθεί στην συνάντηση των 
κυβερνητών.

7.2 Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα ανάλογα με την συμμετοχή να συγχωνεύσει τα 
συμμετέχοντα σκάφη O.R.C.i των κατηγοριών αγώνων και O.R.C. Club σε μια 
κατηγορία και να εφαρμοσθεί το σύστημα Διόρθωσης Χρόνου της παραγράφου 8.2.

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
8.1 Για τα καταμετρημένα κατά O.R.C.i σκάφη θα εφαρμοσθεί το Performance Curve

Scoring (Offshore) για την πρώτη ιστιοδρομία και (Ιnshore) για την δεύτερη 
παλινδρομική ιστιοδρομία.
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8.2 Για τα καταμετρημένα κατά O.R.C. Club σκάφη θα εφαρμοσθεί το Performance Line
Scoring (Offshore) για την πρώτη ιστιοδρομία και (Ιnshore) για την δεύτερη 
παλινδρομική ιστιοδρομία.

8.3 Τα δεδομένα της Επιτροπής Αγώνων σχετικά με τον προσδιορισμό των πλεύσεων, 
δεν αποτελούν λόγο αίτησης για επανόρθωση.

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
9.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των  

Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2009-2012.
9.2 Ο Συντελεστής βαρύτητας θα είναι το 1.00.
9.3  Οι νικητές του  αγώνα �ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ 1571� θα αναδειχθούν με άθροιση 
των βαθμών όλων των ιστιοδρομιών.
9.4 Αρκεί να διεξαχθεί 1 ιστιοδρομία για να θεωρηθεί έγκυρος ο αγώνας.
9.5 Η Βαθμολογία των κλάσεων  θα υπολογίζεται από τη Γενική κατάταξη.
9.6 Η συνολική βαθμολογία κάθε σκάφους θα είναι το άθροισμα των βαθμολογιών του σε 

κάθε ιστιοδρομία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα σκάφη με την καλύτερη Βαθμολογία 
στην 1η Ιστιοδρομία έχουν και την καλύτερη βαθμολογία στην Γενική κατάταξη.

10. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
Η συγκέντρωση κυβερνητών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011
και ώρα 21:00μ.μ. στα Γραφεία, του Α.Ν.Ο.Ζ. στην Ζάκυνθο.

11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διανεμηθούν από την Γραμματεία της Επιτροπής Αγώνα στην 
συγκέντρωση Κυβερνητών.  

12. ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων του ΑΓΩΝΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ 1571
θα είναι τελεσίδικες έπειτα από σχετική άδεια της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας.

13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

13.1 θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσο ορίζονται στο άρθρο 30 του 
Κανονισμού 

13.2 'Όλα το σκάφη θα παραμείνουν στην διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου 
καταμετρήσεων και επιθεωρήσεων σκαφών για την διενέργεια ελέγχου και 
επιθεωρήσεων την Παρασκευή 7 και το Σαββάτο 8 Οκτωβρίου έως τις 10.00 π.μ.
στην Ζάκυνθο και υποχρεωτικά θα γράφουν στο ειδικό φύλλο επιθεώρησης & 
καταμέτρησης Αγώνων της Ε.Α.Θ. / Ε.Ι.Ο. 

13.3 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα πριν 
από την έναρξη και μετά τον τερματισμό κάθε ιστιοδρομίας. 

13.4 Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος 
αντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης, μαζί με το Measurement Inventory (όπου 
απαιτείται).

13.5 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντoς σκάφους υποχρεώνεται πριν οπό 
την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των 
πανιών που βρίσκονται στο σκάφος. 

13.6 Το σκάφη ORC i & ORC Club οφείλουν να χρησιμοποιήσουν στον αγώνα μόνο 
καταμετρημένα πανιά.
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13.7 Ο ιδιοκτήτης  ή  ο  εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους πρέπει να 
γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το 
σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης. 

13.8 Επιτρέπεται η αλλαγή των πλωριών πανιών και των μπαλονιών τα οποία φέρει 
ένα σκάφος IRC μεταξύ των ιστιοδρομιών, εφόσον ο αριθμός τους και η επιφάνειά 
τους είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο πιστοποιητικό καταμέτρησης του 
σκάφους. Αυτό τροποποιεί τον IRC 21.1.5 (d)..

14. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
14.1 Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν 

γραπτή κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων σε ειδικό έντυπο που 
διατίθεται  από  την  Γραμματεία,  το  αργότερο  πριν  από  την  έναρξη  της 
συγκέντρωσης κυβερνητών. 

14.2 Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί 
γραπτά,  σε  ειδικό  έντυπο  που  διατίθεται  στην  γραμματεία  η  Επιτροπή  Αγώνα  
το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη των ιστιοδρομιών. 

14.3 Το συνολικό βάρος των μελών του πληρώματος κάθε σκάφους ORCi & ORC Club
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό 
καταμέτρησης.
Για την κατηγορία IRC ο αριθμός των μελών του πληρώματος δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό πληρώματος που αναγράφεται στο πιστοποιητικό του  
σκάφους.

15. ΕΥΘΥΝΗ
15.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στον ΑΓΩΝΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ 1571, αποδέχονται ότι 

διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS 2009 -
2012), 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 & τα υπάρχοντά τους, τόσο στην στεριά όσο 
και στην θάλασσα ως συνέπεια της συμμετοχής τους στην διοργάνωση, 
απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον Διοργανωτή Όμιλο, την Επιτροπή Αγώνων, 
την Επιτροπή Ενστάσεων, τον χορηγό 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. 

15.2 O Διοργανωτής Όμιλος, η Οργανωτική  Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η 
Επιτροπή Αγώνων και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στην διοργάνωση 
του ΑΓΩΝΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ 1571, 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.



ΙΙ ΟΟ
ΝΝ

ΙΙ ΩΩ
ΝΝ

ΝΝ
ΑΑ

ΥΥ Μ
Μ

ΑΑ
ΧΧ Ω

Ω
ΝΝ

11 55
77 11

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

Ο ιδιοκτήτης / συμμετέχων πρέπει να εξασφαλίσει 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 που βρίσκεται και πως χρησιμοποιείται. 

15.4 Ιδιαίτερη προσοχή των αγωνιζομένων πρέπει να δοθεί στον Θεμελιώδη Κανόνα 
Μέρος 1 κανόνας 4 �Η ευθύνη για την απόφαση ενός σκάφους να συμμετάσχει σε 
έναν αγώνα ή να συνεχίσει να αγωνίζεται είναι αποκλειστικά δική του�.

16. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον ΑΓΩΝΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ 1571 οφείλουν 
να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων.

17. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον ΑΓΩΝΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ 1571  αποδέχονται 
αυτόματα ότι η Διοργανωτική Αρχή και ο Χορηγός (οι) διατηρούν το δικαίωμα 
επ’αόριστον να φτιάχνουν, χρησιμοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, 
αναμεταδόσεις σε φίλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγής τους κατά την 
διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση.

18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
ΩΡΑ 12:00 έως 19:30 Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεώρηση σκαφών στο λιμάνι 
Ζακύνθου.  
ΩΡΑ 21.00 Συγκέντρωση κυβερνητών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
ΩΡΑ 10:00 Λήξη ορίου υποβολής δηλώσεων συμμετοχής.
ΩΡΑ 11:00 Εκκίνηση ιστιοδρομίας Ζάκυνθος - Κυλλήνη (Σημαδούρα Καυκαλίδας) -
Ζάκυνθος, (Απόσταση 26 ν.μ.).
Βραδιά ελεύθερη

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
ΩΡΑ 11:00 Εκκίνηση παλινδρομικής ιστιοδρομίας έξω από την παραλία του Τσιλιβί
(Απόσταση  8 ν.μ.).
ΩΡΑ  15.00 Τελετή απονομής επάθλων - 1ης -2ης Ιστιοδρομίας, Γενική Κατάταξη

19. ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας για κάθε μια ιστιοδρομία 
και στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης.
Αναμνηστικά διπλώματα θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.
20. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
Όλα τα συμμετέχοντα στον αγώνα σκάφη θα ελλιμενιστούν δωρεάν στα λιμάνι Ζακύνθου.
Η Οργανωτική Επιτροπή.


