ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ
«LOUTSA MID-WINTER T293, RS:X & FOIL RACE»
28-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
Ο Αθηναϊκός Όμιλος Θαλάσσιων Αθλημάτων, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, προκηρύσσει το
Σαββατοκύριακο 28-29 Μαρτίου, Διασυλλογικό Αγώνα Ιστιοσανίδας για τις κατηγορίες σκαφών Techno 293, Techno 293
plus, RS:X και Foil open.

1.

ΚΑΝΟΝΕΣ

1.1

1.6

Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες, όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS (W/S 20172020).
Θα ισχύουν οι κανόνες των κλάσεων Techno 293, RS:X και FOIL (με τις τροποποιήσεις αυτών), η παρούσα προκήρυξη
και οι Οδηγίες Πλου.
Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή
Αγώνων για τον αριθμό του σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.
ο
Σκάφος που εκτέλεσε ποινή 360 , πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο που διατίθεται στη Γραμματεία Αγώνων εντός
του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι το σκάφος δεν ολοκλήρωσε την
ο
εκτέλεση του 360
Εάν συμφωνούν και τα δύο μέρη, μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία σύντομης εκδίκασης των ενστάσεων –
Arbitration System (βλ. http://www.racingrulesofsailing.org/rules?part_id=59 )
Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ Προκήρυξης και Οδηγιών Πλου, υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.

2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1.2
1.3
1.4

1.5

Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή.
3.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

3.1

Θα υπάρχουν οι εξής κατηγορίες:

-

Techno Plus ανδρών & γυναικών ανεξαρτήτου ηλικίας.
Τechno 293 Youth αγοριών & κοριτσιών, κάτω των 17 ετών (γεννηθέντες το 2004 και μέχρι το 2008)
Techno 293 Junior αγοριών & κοριτσιών κάτω των 15 ετών (γεννηθέντες το 2006 και μέχρι το 2010)
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ OPEN 5.8 (One Lap) αγοριών & κοριτσιών ανεξαρτήτου ηλικίας με σκάφος T293 η άλλο σκάφος και Rig T293
2
5.8 ή οποιοδήποτε άλλο μικρότερο από 5.8 m
- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ OPEN 4.5 (One Lap) αγοριών & κοριτσιών ανεξαρτήτου ηλικίας με σκάφος T293 η άλλο σκάφος και Rig
2
οποιοδήποτε μικρότερο από 4.5 m
- RS:X Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων, με σκάφη ανεξάρτητου έτους κατασκευής
- FOIL open ενιαία κατηγορία, με σκάφη, Foil και Ιστία οποιουδήποτε, κατασκευαστή, τύπου και διάστασης.
3.2
3.3
3.4
3.5

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δώσει ξεχωριστές ή ενιαίες εκκινήσεις στις κατηγορίες Techno 293, RS:X.
Η επιτροπή θα δώσει ξεχωριστές εκκινήσεις στην κατηγορία FOIL.
Οι αθλητές οφείλουν να έχουν αναγνωριστικά νούμερα στα πανιά τους, όπως ορίζουν οι κανονισμοί των κλάσεων.
Οι αθλητές (OLR) οφείλουν να τοποθετήσουν στο πανί τους αναγνωριστική κορδέλα κατηγορίας, εφόσον τους δοθεί
από την επιτροπή την ημέρα του αγώνα.
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4.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1
4.2

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι Δελτίου ΕΙΟ σε ισχύ.
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στη γραμματεία των αγώνων ηλεκτρονικά στο
http://www.athenswatersports.gr/index.php/component/chronoforms5/?chronoform=Techno_2020_1st ή με Fax το
αργότερο μέχρι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 20:00.
Όλοι οι αθλητές πρέπει να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους, προσκομίζοντας στη Γραμματεία των αγώνων, το
Δελτίο Αθλητή, την Κάρτα Υγείας, το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 το αργότερο μέχρι τις
10:00 π.μ. Το αυτό ισχύει για τα έγγραφα προπονητών και συνοδών σκαφών.
Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής, μη έγκυρα παραστατικά, εκπρόθεσμα δελτία, ασφάλειες αθλητών που έχουν
εκπνεύσει και αθλητές χωρίς τη ΝΕΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ δεν θα γίνουν δεκτοί.

4.3

4.4

5.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 15€ ανά αθλητή/τρια και πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία του αγώνα
μέχρι το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.
6.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6.1

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020
15:00-18:00 Αφίξεις αθλητών-φύλαξη εξοπλισμών
Σάββατο 28 Μαρτίου 2020
08:00-10:00 Αφίξεις - Επιβεβαίωση συμμετοχών, προσκόμιση δικαιολογητικών στην Γραμματεία.
10:00-10:15 Ενημέρωση Προπονητών - Αρχηγών αποστολών.
11:30
Πρώτη πιθανή εκκίνηση
17:00
Τελευταία πιθανή εκκίνηση.
18:00
Λήξη ημέρας.
Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 (* προσοχή αλλαγή ώρας σε θερινή)
08:00-10:00 Αφίξεις συμμετεχόντων.
10:00-10:15 Ενημέρωση Προπονητών - Αρχηγών αποστολών.
11:00
Πρώτη πιθανή εκκίνηση
17:00
Τελευταία πιθανή εκκίνηση.
18:00
Απονομές

6.2

Η επιτροπή θα προσπαθήσει στις κατηγορίες Techno 293, RS:X να διεξάγει έως και οκτώ (8) ιστιοδρομίες. Δεν θα
διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις (4) ιστιοδρομίες την ημέρα.
Η επιτροπή θα προσπαθήσει στην κατηγορία Foil open να διεξάγει έως και τέσσερις (4) ιστιοδρομίες. Δεν θα
διεξαχθούν περισσότερες από δύο (2) ιστιοδρομίες την ημέρα.
Σε περίπτωση που ο αγώνας αναβληθεί λόγω ανώτερης βίας (Δυσμενών καιρικών συνθηκών) θα προκηρυχθεί εκ
νέου για το αμέσως επόμενο Σάββατο και Κυριακή η θα ορισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία εντός των δύο
προσεχών μηνών.

6.3
6.4

7.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

7.1

Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με τους κανονισμούς της
κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας καταμετρητής της επιτροπής αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα
σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο.
Τα σκάφη FOIL και ο λοιπός εξοπλισμός τους δεν θα ελεγχθούν, η κλάση είναι ανοικτή σε κάθε είδους ιστιοσανίδα
foil, foil και ιστίο.

7.2

8.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι οδηγίες πλου θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων, θα διατίθενται στην γραμματεία του αγώνα κατά την εγγραφή
των αθλητών καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα www.athenswatersports.gr/club
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9.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον κόλπο της Λούτσας με είσοδο των σκαφών από την παραλία του Αγίου Νικολάου.

10.

ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

10.1

Οι καιρικές συνθήκες και ο άνεμος θα καθορίσουν τον στίβο που θα στηθεί, με πιθανότερους τους «WindwardLeeward» και «Trapezoid» στίβους.
Οι στίβοι που θα χρησιμοποιηθούν για του αγώνα περικλείονται στον χώρο που καθορίζετε από τα στίγματα

10.2

0

Α) 37 59΄23,52΄΄ Β
0
Β) 37 58΄57,48΄΄ Β
0
Γ) 37 58΄03,63΄΄ Β
0
Δ) 37 59΄02,64΄΄ Β
0
Ε) 37 59΄29,63΄΄ Β
0
Α) 37 59΄23,52΄΄ Β

0

24 1΄ 40,94΄΄ Α
0
24 0΄ 59,08΄΄ Α
0
24 0΄ 58,96΄΄ Α
0
24 2΄ 54,41΄΄ Α
0
24 2΄ 48,44΄΄ Α
0
24 1΄ 40,94΄΄ Α

Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου.
11.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ

11.1
11.2

Ο κανόνας 44.1 τροποποιείται έτσι ώστε η ποινή δύο στροφών αντικαθίσταται από ποινή μίας στροφής.
Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων της προκήρυξης και των κανονισμών των κλάσεων μπορεί να είναι μικρότερη
από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων.
Η ποινή μετά από τη διαδικασία ARBITRATION SYSTEM μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της
επιτροπής ενστάσεων.

11.3

12.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

12.1
12.2

Πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία (1) ιστιοδρομία ώστε η ο αγώνας να είναι έγκυρος.
Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 4 ιστιοδρομίες, η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών σε
όλες τις ιστιοδρομίες.
Εάν ολοκληρωθούν από 4 έως και 8 ιστιοδρομίες, η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του
σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης.

12.3

3

13.

ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι χειριστές πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος
ταχυπλόου και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους περί τον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να φορούν καθ
όλη την διάρκεια των αγώνων, ατομικό σωσίβιο και το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop), που συνδέεται με το διακόπτη της
μηχανής.
14.

ΕΠΑΘΛΑ

14.1
14.2
14.3
14.4

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους 3 νικητές, στις 3 νικήτριες κάθε κατηγορίας.
Έπαθλο θα απονεμηθεί στον πολυνίκη Όμιλο.
Κάθε αθλητής θα βραβευθεί μόνο στην κατηγορία που θα δηλώσει.
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα σύμπτυξης κατηγοριών σε περίπτωση που οι συμμετοχές δεν υπερβαίνουν τις 3.

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

16.1
16.2

Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία κάλυψη (540.000€).
Για όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται, το ύψος της κάλυψης σύμφωνα με τους κανονισμούς της ISAF από τη
διοργανώτρια αρχή.

17.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι αθλητές, προπονητές και συνοδοί παραχωρούν στον διοργανωτή όμιλο Α.Ο.Θ.Α. το δικαίωμα της καταγραφής των
προσωπικών τους δεδομένων, της λήψης φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού δικού τους ή και του εξοπλισμού
τους, καθώς επίσης και της αναπαραγωγής ή μετάδοσης αυτών σε οποιοδήποτε μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, για τις
επικοινωνιακές ανάγκες της διοργάνωσης και μόνο για αυτές.
18.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

18.1
18.2

Διατίθεται φυλασσόμενος χώρος για τους εξοπλισμούς των αθλητών
Διατίθεται όχημα του ομίλου για την καθέλκυση-ανέλκυση των σκαφών από τον παράλιο χώρο ή από την γλίστρα
που βρίσκεται 100 μέτρα δυτικά, στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου

19.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία των αγώνων στα παρακάτω
στοιχεία:
e-mail:

awsclub1@gmail.com

Τηλέφωνα: Νικολαίδης Νικόλαος: 6972927928 | Σκαρλάτος Νικόλαος: 6932323366 | Κονταρίνης Γιώργος: 6932243855
ΗΣ

Διεύθυνση: 25 Μαρτίου 84 Άγιος Νικόλαος Λούτσα ΤΚ 19016
Η Οργανωτική Επιτροπή
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