Υποστηρικτές:

1ος Open ∆ιεθνής Αγώνας Ιστιοπλοΐας “Ακριτικών Νησιών”
6-10 Σεπτεμβρίου 2015
«Κύπελλο ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 2015»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
Ο ∆ήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Ο.Α.Π.Π.Α., σε συνεργασία με τον ∆ήμο Καστελόριζου και τους
Ομίλους της περιοχής, Ν.Α.Ο.Β.Β.,Ν.Α.Ο.Β. Ν.Ο.Β., Ν.Ο.Κ.Β., διοργανώνουν τον ∆ιεθνή ¨Ακριτικό Αγώνα
Ιστιοπλοΐας” στις κατηγορίες Optimist–Laser 4,7 – Bic Techno 293
Κύπελλο Καστελόριζο 2015
1.
ΚΑΝΟΝΕΣ
1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από:
 Τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους “∆ιεθνείς Κανόνες Ιστιοδρομιών της ISAF 20132016” (RRS).
 τους Κανονισμούς των ∆ιεθνών Κλάσεων εκτός εάν έχουν τροποποιηθεί από αυτή την
Προκήρυξη ή τις Οδηγίες Πλου.
 την Προκήρυξη του Αγώνα.
 τις Οδηγίες Πλου
 Οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές που τυχόν θα γίνουν από την Επιτροπή Αγώνων
1.2

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της προκήρυξης του αγώνα και των οδηγιών πλου, θα
υπερισχύουν οι οδηγίες πλου (τροποποίηση κανόνα RRS67,3)

1.3

Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στο Ελληνικό και το Αγγλικό κείμενο, το Αγγλικό κείμενο θα
υπερισχύει

2.
2.1

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C του Κανονισμού ∆ιαφήμισης 20 της ISAF (ISAF
Advertising Regulation 20)
Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την
οργανώτρια αρχή.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σκάφη Optimist, Laser 4,7 &BICTECHNO 293.
Κάθε αθλητής πρέπει να διαθέτει αθλητική ταυτότητα της αρμόδιας Εθνικής Αρχής
Τα σκάφη πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία των αγώνων πριν από την 10η
Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00 με emailστην διεύθυνση: kastelorizorace@vvv.gov.gr
Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής λόγω της ιδιαιτερότητας του αγώνα μπορεί να μην γίνονται
δεκτές.

2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
4.
4.1

4.2
5.

Σε κάθε περίπτωση, ο προπονητής ή ο συνοδός κάθε αθλητή οφείλει να καταθέσει την ∆ήλωση
Συμμετοχής στην Γραμματεία των Αγώνων, εν πλω την Κυριακή 6/9 και ώρα 11:00 – 13:00 για
όσους ταξιδεύουν με το AEGEANPARADISE, και την ∆ευτέρα 7/9 και ώρα 09:00– 11:00 για τους
υπολοίπους προσκομίζοντας ταυτόχρονα:
 Πιστοποιητικό καταμέτρησης για κάθε σκάφος
 Αθλητική ταυτότητα
 Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για κάθε σκάφος
 Καταθετήριο πληρωμής του παράβολου συμμετοχής*
Απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 10 σκαφών ανά κατηγορία.
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 40 ευρώ ανά αθλητή ή προπονητή το οποίο
περιλαμβάνει:
 Μεταφορά από και πρός τον Πειραιά του αθλητή με το πλοίο AEGEANPARADISE και του
εξοπλισμού του με το πλοίο BLUE STAR ∆ΙΑΓΟΡΑΣ την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου η ώρα
φόρτωσης θα ανακοινωθεί.
 Μεταφορά του προπονητή με το πλοίοAEGEANPARADISE και του εξοπλισμού του με το
πλοίο BLUE STAR ∆ΙΑΓΟΡΑΣ την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου η ώρα φόρτωσης θα
ανακοινωθεί.
 ∆ιαμονή & διατροφή του αθλητή ή του προπονητή στο πλοίο AEGEANPARADISE.
Τα παράβολα πρέπει να κατατεθούν στον λογ/μο: ……………* Αντίγραφο του καταθετηρίου πρέπει
να σταλεί με email στην διεύθυνση: kastelorizorace@vvv.gov.grπριν από τις 10/8/2015 και ώρα
12:00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
09:30 – 12:00 Επιβίβαση στο Κρουαζιερόπλοιο
AEGEANPARADISE ΣΤΗΝ
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα
∆ευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Εγγραφές εν πλω για όσους ταξιδεύουν

09:00 – 11:00
12:00

Εγγραφές
Ιστιοδρομίες

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

20:00
11:00

Τελετή Εναρξης
Ιστιοδρομίες

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

11:00

Ιστιοδρομίες

20:00

Τελετή Λήξης και Απονομές Επάθλων
Αναχώρηση

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
5.1

11:00 – 13:00

Άφιξη στον Πειραιά

Θα διεξαχθούν μέχρι 9 ιστιοδρομίες. ∆ε θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την
ημέρα.
5.2 Η προγραμματισμένη ώρα για το προειδοποιητικό σήμα για την πρώτη ιστιοδρομία της πρώτης
ημέρας είναι 11:55.
5.3 Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00
6.
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
6.1 Κάθε σκάφος πρέπει να καταθέσει στη γραμματεία του αγώνα ένα έγκυρο πιστοποιητικό
καταμέτρησης.
6.2 Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με τους
κανονισμούς της κλάσεως.
7.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται κατά τη διάρκεια των εγγραφών.
8.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του λιμανιού του Καστελόριζου.
9.
ΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
Οι διαδρομές θα προσδιορίζονται στις οδηγίες πλου.
10. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μία ∆ιεθνής Επιτροπή Ενστάσεων θα ορισθεί όπως προβλέπεται από το Παράρτημα Ν των
RRS.ΟΙ αποφάσεις της Επιτροπής θα είναι τελεσίδικες όπως περιγράφεται στον Κανόνα 70.5 .
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
11.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS

11.2 Θα εφαρμοστεί η ποινή δύο στροφών για παραβίαση του Μέρους 2 των RRS και μίας στροφής για
την παραβίαση του κανόνα 31.
12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
12.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, Παράρτημα Α των RRS.
12.2 Αρκεί να ολοκληρωθεί 1 ιστιοδρομία για να είναι έγκυρος ο αγώνας.
12.3 (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 5 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το
σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες.
(β) Εάν ολοκληρωθούν από 5 έως και 9 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το
σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης.
12.4 Οι νικητές κάθε κατηγορίας θα προκύπτουν από την Γενική Κατάταξη.
13. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι χειριστές θα φέρουν
την ευθύνη των μετακινήσεων τους, θα φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται
με το διακόπτη της μηχανής και θα πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.
14. ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους νικητές, νικήτριες κάθε κατηγορίας:
 Optimist αγόρια, Optimist κορίτσια,
 Optimist αγόρια 11χρονα, Optimist κορίτσια 11χρονα
 Laser 4,7 αγόρια, Laser 4,7 κορίτσια,
 BICTECHNO 293 αγόρια, BICTECHNO 293 κορίτσια.
Έπαθλα θα δοθούν επίσης και στον μικρότερο αθλητή και μικρότερη αθλήτρια κατηγορίας OPTIMIST.
15. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Ο
διοργανωτής Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε
άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον
κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία
ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα
συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση.
16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλα τα αγωνιζόμενα &συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία
κάλυψη (540.000€).
17. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ
Α. Νησιωτική Ελλάδα: θα καλυφθούν τα εισιτήρια μετακίνησης με πλοίο των αθλητών και των
προπονητών καθώς και του εξοπλισμού τους από και προς τον Πειραιά.
Χερσαία Ελλάδα: Θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει
συνεννόηση μεταξύ των ομίλων για ελαχιστοποίηση του κόστους.
Β. Για αθλητές εκτός Ελλάδας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατηγορίες Optimist&Laser
4,7 οι διοργανωτές θα παρέχουν σκάφη και εξοπλισμό με σειρά προτεραιότητας (Για Optimist:
καρινοτίμονα, άλμπουρο & μάτσα. Για Laser 4,7 καρινοτίμονα, πάνω άλμπουρο & μάτσα ). Οι
αθλητές θα πρέπει να έχουν πανιά και σχοινιά – συστήματα.
17.1 Ο κ. Ευάγγελος Παύλου τηλ. 6976785840 είναι ο υπεύθυνος συντονισμού μεταφορών
18. ΓΟΝΕΙΣ – ΣΥΝΟ∆ΟΙ- ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Γονείς, συνοδοί και επισκέπτες μπορούν να συνοδεύσουν την αποστολή με το κρουαζιερόπλοιο
καταβάλλοντας 45 ευρώ την ημέρα ανά δίκλινη καμπίνα. Εναλλακτικά μπορούν να μείνουν σε
καταλύματα του νησιού .Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο, η
καταβολή του αντιτίμου θα γίνει με κατάθεση στον λογ/μό: ………*
Αντίγραφο του καταθετηρίου θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 10/8/2015 και ώρα 12:00 στο
kastelorizorace@vvv.gov.gr
18. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Όλγα Πρίφτη
στο email:kastelorizorace@vvv.gov.gr και στο τηλ .6951312756

* Λόγω της επιβληθείσας τραπεζικής αργίας, ο τρόπος καταβολής τους

δικαιώματος συμμετοχής θα σας ανακοινωθεί προσεχώς.

