ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
AMFITHEAS TROPHY 2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 & ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1.1
Ο ναυτικός όμιλος Αμφιθέας διοργανώνει τον αγώνα τριγώνου κλάσης EUROPE
«AMFITHEAS TROPHY2019»
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
2.1
Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του διοργανωτή ομίλου
Ν.Ο. Αμφιθέας, 17510, Π. Φάληρο, Τ.Θ. 77093
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.9829715 και Φαξ :210.9849556, email: omilos@noam.gr
Ρέμπελου Κατερίνα 6942082283,Καρανικόλας Νικος 6972507491
3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
3.1
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο θαλάσσιο χώρο του Σαρωνικού κόλπου
4.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
4.1
Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:
α) των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας της ISAF 2019-2020 (RRS)
β) των κανονισμών των κλάσεων
γ) της παρούσας προκήρυξης
δ) των οδηγιών πλου
ε) των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο.
4.2
Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται .
5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
5.1
Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF
5.2
Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.
5.3
Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ
6.1
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με ετήσια ιατρική
γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων.
6.2
Οι όμιλοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019
στο Ν.Ο.ΑΜ με FAX 210-9849556 ή με email omilos@noam.gr
6.3
Οι Οδηγίες Πλου θα διατίθενται στη Γραμματεία Αγώνων από την Πέμπτη 26
Σεπτεμβρίου 2019
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7.1
Πέμπτη
26 Σεπτεμβρίου
Εγγραφές
18:00 – 21:00
Σάββατο
28 Σεπτεμβρίου
Ιστιοδρομίες
12:00
Κυριακή
29 Σεπτεμβρίου
Ιστιοδρομίες
11:00
Την τελευταία ημέρα των αγώνων, δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:00
7.2
Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις (3) ιστιοδρομίες την ημέρα. Εάν
διεξαχθούν από 4 και άνω θα εξαιρείται μία
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7.3

Ο αγώνας είναι έγκυρος αν πραγματοποιηθεί έστω και τρεις (3) ιστιοδρομίες και θα
αριθμούνται με τη σειρά πραγματοποίησης τους

8. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Λεπτομέρειες για τις διαδρομές θα ανακοινωθούν με τις οδηγίες πλου.
9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
9.1 Θα εφαρμοστεί το παράρτημα Ρ των RRS 2009-2012
10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
10.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, Παράρτημα Α των RRS
10.2 Πρέπει να πραγματοποιηθούν δύο ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρος
ο αγώνας.
10.3 Εάν πραγματοποιηθούν τρείς ιστιοδρομίες, θα υπολογισθούν όλες για τη
βαθμολογία ενός σκάφους. Εάν πραγματοποιηθούν 4 και άνω ιστιοδρομίες
εξαιρείται η χειρότερη.
11. ΠΟΙΝΕΣ
11.1 Αν ο προπονητής δεν έχει επαφή με VHF καθ΄όλη τη διάρκεια του
αγώνα μπορεί να επιβληθεί από την Επιτροπή Ενστάσεων ποινή στους
αθλητές του, που μπορεί να είναι και μικρότερη της ακύρωσης.
11.2 Λοιπές ποινές όπως προσδιορίζονται στις Οδηγίες Πλου.

12. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι
χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το
βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής
καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώματος προπονητού ιστιοπλοΐας.
Υποχρεωτικά όλοι οι προπονητές θα πρέπει να έχουν VHF,
συντονισμένο στο κανάλι 71, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
13. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
13.1 Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του
Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας.
14. ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές, με την προϋπόθεση ότι
θα υπάρχουν τουλάχιστον 4 τερματίσαντα σκάφη:
15. ΕΥΘΥΝΗ
Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4
των Κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας της World Sailing (RRS). Ο διοργανωτής
όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε
συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την
διάρκεια του αγώνα.
16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον
την προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη
ευθύνης προς τρίτους.
Αντίγραφα των συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των
αγώνων μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.
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17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται από τη γραμματεία των
αγώνων, στο γραφείο του ΝΟΣ στην Σκιάθο, στο τηλέφωνο:__
18. ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ
18.1 Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων και οι
χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να
φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick – stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής.
Επίσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.
21.ΑΣΦΑΛΕΙΑ
21.1 Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα για
ζημιές έναντι τρίτων
22. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
22.1 Τα σκάφη θα μπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.ΑΜ.
23. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΟΣ
23.1 Τα γραφεία του Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Ο. Αμφιθέας, 17510, Π. Φάληρο, Τ.Θ. 77093.
Π. ΦΑΛΗΡΟ 10/09/2019
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