Ναυτικός Όμιλος Καρδαμύλων Χίου
Καρδάμυλα, Χίος 82300
Κωδικός Ομίλου:251

Ιστιοπλοϊκός Αγώνας «Ναυτοσύνη 2019»
Προκήρυξη Αγώνων
3 & 4 Αυγούστου 2019
1.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ο Ναυτικός Όμιλος Καρδαμύλων Χίου, διοργανώνει υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο διασυλλογικό αγώνα για
σκάφη τύπου Optimist & Laser 4.7 την 3η και 4η Αυγούστου 2019.

2.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Η γραμματεία αγώνων είναι η γραμματεία του Ν.Ο.Κ Τηλέφωνο: 6947033190 / 2272022840

3.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή των Καρδαμύλων Χίου.

4.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
OPTIMIST (αγοριών - κοριτσιών, παίδων - κορασίδων)
LASER 4.7 (αγοριών - κοριτσιών)

5.

ΣΤΙΒΟΣ Α
ΣΤΙΒΟΣ Β

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:
Των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2017-2020
Των κανονισμών των κλάσεων
Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: 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.
Για την κατηγορία Optimist ο κανόνας 61.1(a)(2) «Εάν το μήκος του κύτους του ενάγοντος σκάφους είναι
λιγότερο από 6 μέτρα δεν είναι υποχρεωμένο να επιδείξει την κόκκινη σημαία» διαγράφεται.
Της παρούσας προκήρυξης
Των οδηγιών πλου
Oι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, (όπου επιτρέπεται από τους κανονισμούς, σύμφωνα
με το άρθρο 86 RRS).
6.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF.
Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.
Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων.

7.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι έγκυρου δελτίου Ε.Ι.Ο. και κάρτας υγείας
αθλητή.
Οι όμιλοι πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τη συμμετοχή τους μέχρι την Παρασκευή 28/07/2017 στην
γραμματεία του Ν.Ο.Κ ή με e-mail nokardamilon1997@gmail.com όπου πρέπει να αναγράφονται το
ονοματεπώνυμο του κυβερνήτη καθώς και οι αριθμοί των ιστίων.
Όλα τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων το αργότερο μέχρι τις 11.00π.μ.
του Σαββάτου 3 Αυγούστου 2019 προσκομίζοντας το σχετικό πιστοποιητικό ασφάλισης έναντι τρίτων
ύψους 540.000 ευρώ ενώ επίσης θα πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του χειριστή
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– προπονητή.
Οι χειριστές των φουσκωτών θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα
φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick – stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής και να είναι
κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.
Οι χειριστές πρέπει να είναι ή προπονητές Ιστιοπλοΐας με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος που
αποδεικνύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή με την ταυτότητα του ΠΑ.Σ.Π.Ι. ή συνοδός κάτοχος
διπλώματος ταχυπλόου.
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 3/8

12μμ
2μμ

Αφίξεις, Εγγραφές, Συγκέντρωση κυβερνητών στα γραφεία του Ν.Ο.K.
Εκκίνηση πρώτης Ιστιοδρομίας της ημέρας

Κυριακή 4/8

11πμ
7μμ

Εκκίνηση πρώτης Ιστιοδρομίας της ημέρας
Τελετή Απονομών

Έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν οκτώ (8) ιστιοδρομίες με ελάχιστο αριθμό τις δύο (2).
9.

ΕΥΘΥΝΗ
Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF.
Ο Ναυτικός όμιλος Καρδαμύλων Χίου και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε
συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα πριν, κατά την διάρκεια, ή μετά τον
αγώνα.

10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στη συγκέντρωση των κυβερνητών.
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α4 RRS. Αν διεξαχθούν 4 η περισσότερες
ιστιοδρομίες θα εξαιρείται η χειρότερη.
Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος Α.2 RRS υπάρχει ισοβαθμία μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων σκαφών, η οποία παραμένει και μετά την εφαρμογή του παραρτήματος Α8.1 αυτή θα
λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στην πρώτη ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί
(τροποποίηση παραρτήματος Α8.2 RRS).
Οι αγώνες θεωρούνται έγκυροι μετά την διεξαγωγή έστω και μίας ιστιοδρομίας σε κάθε κατηγορία
σκαφών.
12. ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.
Η απονομή των επάθλων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4/08/19 μετά την ολοκλήρωση των
ιστιοδρομιών στα γραφεία του Ν.Ο.Κ
Δεν θα βραβευθεί κατηγορία εάν δεν εκκινήσουν τουλάχιστον τρία σκάφη κατά την πρώτη ιστιοδρομία.
13. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Τα συμμετέχοντα σκάφη μπορούν να ελλιμενιστούν στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Κ.
Οι γονείς και οι συνοδοί των αθλητών είναι ευπρόσδεκτοι στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Κ. κατά την διάρκεια
των αγώνων.
Ιούλιος 2019
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ

Ιστιοπλοϊκός Αγώνας «Ναυτοσύνη 2019 - 3&4 Αυγούστου 2019» - Προκήρυξη

