ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΑΣ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TECHNO 293 Plus, 2017
Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών - U19 - Open Ανδρών - Γυναικών
21η - 23η Απριλίου 2017

1.

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης - Βάρκιζας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας, προκηρύσσει το «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TECHNO293 Plus,2017 Νέων - U19 (Αγόρια
– Κορίτσια) - Open Ανδρών – Γυναικών». Ο αγώνας θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 21η μέχρι και
την Κυριακή 23η Απριλίου 2017.

2.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή του Όρμου της Βάρκιζας.

3.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
3.1 Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνος είναι η ακόλουθη:
Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης – Βάρκιζας
Τηλ
Email
Web site

: 210 8974305
: naovv.sail@gmail.com
: www .naovv.gr

3.2 Η Γραμματεία λειτουργεί από Τρίτη έως Παρασκευή: 13:30-17:30 & από Σάββατο έως Κυριακή
10:00 – 17:30.
4.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί
ισχύουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα :
o Οι ∆ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της ISAF 2017-2020 (RRS).
o Οι ∆ιατάξεις της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ)
o Οι κανόνες της κλάσης Techno 293 Plus Class Rules & Championship Rules Techno293 Pus.
o Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους.
o Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.

5.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Σε περίπτωση ύπαρξης 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 2017 της
ISAF (ISAF Advertising Code).
Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική έγκριση από την Εθνική τους αρχή και
να το δηλώσουν στην δήλωση συμμετοχής.
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6.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο.

6.2
Α. Οι αθλητές πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω των ομίλων τους στη γραμματεία των αγώνων
μέχρι την Παρασκευή 21η Απριλίου 2017, εγγράφως ή φαξ, ή με email στην Γραμματεία του
διοργανωτή Ομίλου. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά αντίγραφα
από τα εξής:


Δήλωση συμμετοχής



Δήλωση φουσκωτού



Ασφάλειες σκαφών & φουσκωτού



Ταυτότητα Προπονητή ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή



Δίπλωμα Χειριστού Ταχυπλόου

Β. Κατά την εγγραφή του ο αθλητής στο αγώνισμα έχει το δικαίωμα να δηλώσει Δύο (2) πανιά
διαφορετικού μεγέθους. Ο αθλητής που δηλώνει ως κύριο πανί του το 8.5 μπορεί να δηλώσει ως
δευτερεύων το 7.8. Ο αθλητής που δηλώνει ως κύριο πανί του το 7.8 μπορεί να δηλώσει ως
δευτερεύων το 6.8.
6.3
6.4

7.

Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 25€.
Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το
σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πέμπτη 20.04.2017

17:00

Λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συμμετοχής.

11:00
13:30

Συγκέντρωση Κυβερνητών στο εντευκτήριο του
ΝΑΟΒΒ.
Εκκίνηση Ιστιοδρομιών

Σάββατο 22.04.2017
Κυριακή 23.04.2017

12:00

Εκκίνηση Ιστιοδρομιών

Κυριακή 23.04.2017

17:00

Τελετή λήξης – Απονομή Επάθλων

Παρασκευή 21.04.2017

7.1 Έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν μέχρι 10 ιστιοδρομίες.
7.2 Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την ημέρα.
7.3 α) Εάν ολοκληρωθούν 4 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών
σε όλες τις ιστιοδρομίες.
(β) Εάν ολοκληρωθούν 5 ή περισσότερες ιστιοδρομίες η βαθμολογία του σκάφους θα είναι το
σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης.
7.4 Την Κυριακή 23.04.2017 δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00
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8.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών
Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2017-2020.

9.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην
Συγκέντρωση Κυβερνητών, αλλά θα υπάρχουν αναρτημένες επίσης στην ιστοσελίδα του Ομίλου.
Οι Οδηγίες πλού θα περιλαμβάνουν και λεπτομέρειες για την διαδρομές που θα ακολουθηθούν.
Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το
σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.

10.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Μπορεί να γίνει έλεγχος των σκαφών και του εξοπλισμού είτε στην στεριά είτε στην θάλασσα,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αγώνων της Ε.Ι.Ο και στον Κανονισμό της Κλάσης.

11.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TECHNO293 Plus, Νέων U19 (ΑγόριαΚορίτσια) – Open Ανδρών – Γυναικών 2017» αποδέχονται αυτόματα ότι ο Ν.Α.Ο.Β.Β. 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 της «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TECHNO293 Plus, Νέων U19 (Αγόρια – Κορίτσια) - Open Ανδρών – Γυναικών 2017», αποδέχονται ότι διέπονται από
τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS 2017 - 2020), 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 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.Α.Ο.Β.Β., την Επιτροπή Αγώνων, την
Επιτροπή Ενστάσεων, τον χορηγό, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε μέλος εμπλεκόμενο στην
διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα.

12.2

Ο Ν.Α.Ο.Β.Β. η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων, ο
χορηγός του αγώνα, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στην διοργάνωση
του αγώνα «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TECHNO293 Plus, Νέων - U19 (Αγόρια – Κορίτσια) Open Ανδρών – Γυναικών 2017» 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 Ομίλου θα απαιτηθεί να υπογράψει
σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την αποποίηση ευθύνης.
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13.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον αγώνα «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TECHNO293 Plus, Νέων - U19
(Αγόρια – Κορίτσια) - Open Ανδρών – Γυναικών 2017» οφείλουν να διαθέτουν την από το νόμο
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.
Φεβρουάριος 2017
Η Οργανωτική Επιτροπή
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