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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδος, ο Ναυτικός
Όμιλος  Αλκυών  Ραφήνας,  ο  Ιστιοπλοϊκός  Όμιλος  Αιγαίου  και  ο

Ναυταθλητικός Σύλλογος Πόρτο Ράφτη προκηρύσσουν την συνδιοργάνωση του αγώνα GRAND PRIX Ν.ΕΥΒΟΪΚΟΥ
2011 για τις 07-08 και 09 Οκτωβρίου 2011 που ανήκει στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευβοϊκού.

2. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΩΝ

Η ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην περιοχή του Ν. Ευβοϊκού.

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία
διεξαγωγής του αγώνα :

Οι ∆ιεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της ISAF 2009-2012 (RRS).
Ο ∆ιεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule 2011
Ο ∆ιεθνής Κανόνας ORC Rating Systems Rule 2011 (ORC International & ORC Club)
Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης I.S.A.F. Offshore Special Regulations
2009 - 2012.

Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.

Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 68.

Ο Κανονισμός Αγώνων της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. για το 2011.
Από τη δύση έως  την ανατολή του  ηλίου, ο ∆ιεθνής  Κανονισμός  Αποφυγής  Συγκρούσεων στη Θάλασσα(1972)
όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981 αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS

Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους.

4. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

4.1 Ο Αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C του μέρους άρθρου 20, των ∆ιεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F.
(IsAf Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά τη διάρκεια των
αγώνων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά
η Εθνική τους Αρχή.

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

4.3  Η  εφαρμογή  των  παραπάνω  διατάξεων  θα  ισχύει  από  την  Παρασκευή  07/10/2011 και  ώρα  16:00 έως  και  την
Κυριακή 09/10/2011 και ώρα 23:00

5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1 Στους αγώνες γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi ή σκάφη καταμετρημένα κατά ORC Club με έγκυρο
πιστοποιητικό καταμέτρησης για το 2011.
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5.2 Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 20 € .

6. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στις γραμματείες των διοργανωτών ομίλων το αργότερο μέχρι την
Πέμπτη 06/10/2011 και ώρα 21:00

6.2 Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνων μέχρι την έναρξη των αγώνων είναι η ακόλουθη :

Γραφεία Ι.Ο.Α. στο Πόρτο Ράφτη.

Αγίου Νικολάου 4 Πόρτο Ράφτη -Τ.Κ 190 03 - Τηλ/Fax: 2299087236

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία του ομίλου.

6.3 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης, όπως απαιτούν η
Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης, το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής.

6.4  ∆εν  θα  γίνει  δεκτή  συμμετοχή  σκάφους  στον  αγώνα  αν  δεν  είναι  σύμφωνη  με  τις  προϋποθέσεις  των
προαναφερόμενων άρθρων.

7. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

Η  Επιτροπή  Αγώνων  διατηρεί  το  δικαίωμα να συγχωνεύσει  τις  κλάσεις  ανάλογα με  τη  συμμετοχή,  σύμφωνα  με  τους
ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στη συνάντηση κυβερνητών.

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ

8.1 Για τα καταμετρημένα κατά ORC International σκάφη θα εφαρμοστεί το Performance Curve Scoring - Constructed
course.  Σε  περίπτωση  που  δεν  θα υπάρχουν  ασφαλή  στοιχεία για την  χρήση  του  προαναφερομένου  συστήματος  θα
εφαρμοστεί το Performance line Scoring.

8.2 Για τα καταμετρημένα κατά O.R.C. Club σκάφη θα εφαρμοστεί το Performance line Scoring.

8.3 Η επιτροπή Αγώνα διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της και εάν οι καιρικές συνθήκες το απαιτούν, να εφαρμόσει
και άλλα συστήματα διορθώσεως χρόνου που προβλέπονται από το πρόγραμμα altura και δεν αλλοιώνουν το αποτέλεσμα
του αγώνα.

9. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι  οδηγίες  πλου  θα  δοθούν  στους  εντεταλμένους  εκπροσώπους  των  συμμετεχόντων  σκαφών  στη  συνάντηση
κυβερνητών.

10.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

10.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Κανονισμού αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο

10.2 Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στη διάθεση της Επιτροπής ελέγχου καταμετρήσεων και επιθεωρήσεως σκαφών για
τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, από τις 07/10/2011 και ώρα 16:00 έως και τις 23:00 στις 09/10/2011.

10.3 Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις θα διενεργηθούν στους λιμενίσκους εκκινήσεων και τερματισμών των ιστιοδρομιών.

10.4 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου οποιουδήποτε σκάφους απροειδοποίητα.

10.5 Στη διάθεση της Επιτροπής πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης.

10.6 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην
Επιτροπή ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος.

10.7 Τα σκάφη οφείλουν να χρησιμοποιούν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά.

10.8 Ο Εντεταλμένος εκπρόσωπος ή ο ιδιοκτήτης κάθε 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.

11. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

11.1  Οι  Εντεταλμένοι  εκπρόσωποι  των  συμμετεχόντων  σκαφών  οφείλουν  να  καταθέσουν  γραπτή  κατάσταση  με  τα
ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη γραμματεία μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, το
αργότερο πριν από την έναρξη της συνάντησης κυβερνητών.

11.2 Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε
ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη κάθε ιστιοδρομίας.
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α. Για λόγους ασφάλειας 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.

β.  Το  σύνολο  του  βάρους  του  πληρώματος  που  επιβαίνει  σε  κάθε  σκάφος  ORCi/ORC Club  κατά  τη  διάρκεια  των
ιστιοδρομιών,  δεν  επιτρέπεται  να  υπερβαίνει  το  αναγραφόμενο  στο  πιστοποιητικό  καταμέτρησης  μέγιστο  βάρος
πληρώματος.

12. ΕΥΘΥΝΗ

12.1 Όλοι οι συμμετέχοντες  αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4 των R.R.S. "Απόφαση για την εκκίνηση
ιστιοδρομίας". Ανήκει στη δικαιοδοσία του κυβερνήτη κάθε σκάφους και με τη δική του απόλυτα ευθύνη η απόφαση για να
εκκινήσει μία ιστιοδρομία και να παραμείνει στον αγώνα.

12.2 Τόσο η Οργανωτική Αρχή όσο και οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος στην οργάνωση του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη
για  υλική  απώλεια,  ζημιά  στο  σκάφος  ή  στον  εξοπλισμό,  σωματικό  τραυματισμό  ή  οτιδήποτε  άλλο  συμβεί  στους
αγωνιζόμενους ή στα σκάφη τους πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

12.3  Κάθε  μέλος  πληρώματος  σκάφους  συμμετέχοντος  στον  αγώνα,  είναι  υποχρεωμένο  να  συμπληρώσει  έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης που να δηλώνει ότι συμμετέχει στον αγώνα με δική του αποκλειστική ευθύνη.

13. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει στις 06/10/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στα γραφεία του ΙΟΑ (Πόρτο Ράφτη)

14 .ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν έπαθλα ανάλογα με τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων σκαφών κατά κατηγόρια όπως προβλέπονται
στις οδηγίες πλου.

15. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

Η  απονομή  επάθλων  στους  νικητές  θα γίνει  σε  χώρο  και  χρόνο  που  θα  ανακοινωθεί  έγκαιρα  από  τους  διοργανωτές
ομίλους.

16. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

16.1 Λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συμμετοχής : 06/10/2011 ώρα 21:00

16.2 Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεωρήσεις σκαφών : 07/10/2011 ώρα 16:00 έως και 09/10/2011 και ώρα 23:00

16.3 Συγκέντρωση Κυβερνητών : 06/10/2011 ώρα 20:00

16.4 ∆ιεξαγωγή Αγώνα

Α' Ιστιοδρομία - 07/10/2011:

∆ιαδρομή: Άρτεμις - Πόρτο Ράφτη ( ελεύθερη διέλευση βραχονησίδας Περατή)

Ώρα Εκκίνησης: 18:00 Απόσταση : 7 ν.μ

Β' Ιστιοδρομία- 08/10/2011:

∆ιαδρομή: Πόρτο Ράφτη - Μαρμάρι (ελεύθερος πλους Πεταλιών)

Ώρα Εκκίνησης: 10:00 Απόσταση : 16 ν.μ

Γ' Ιστιοδρομία - 09/10/2011:

∆ιαδρομή: Μαρμάρι - Ραφήνα

Ώρα Εκκίνησης: 10:00 Απόσταση : 14 ν.μ

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σχετικοί σύνδεσμοι:
Έγγραφα αγώνα
Εάν δεν εμφανίζονται τα έγγραφα του αγώνα, κάντε κλικ στο: http://www.naspor.gr/downloads/race-documents/
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