ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝIΩΝ ΝΗΩΝ & ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
«ΠΤΡΟ ΠΟΓΙΑΓΟ»
ΚΕΡΚΤΡΑ
15 &16 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2020

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
1. ΟΓΑΝΩΤΕΣ
1.1
Ο Ιςτιοπλοϊκόσ Πμιλοσ Κζρκυρασ ο Ναυτικόσ Αθλητικόσ Πμιλοσ Κζρκυρασ, και ο
Ναυτικόσ Πμιλοσ Βορείου Ιονίου οργανώνουν διαςυλλογικοφσ αγώνεσ OPTIMIST και LASER
4.7. ςτισ 15 & 16 Φεβρουαρίου 2020.
2. ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
2.1 Η γραμματεία των αγώνων θα είναι ςτην γραμματεία του ΙΟΚ, (ςτο Ράρκο Ιςτιοπλοΐασ
Κζρκυρασ -Corfu Sailing Park ςτισ Αλυκζσ Ροταμοφ, ζναντι του Εμπορικοφ)
2.2 Ο Ρίνακασ ανακοινώςεων θα είναι ςτην γραμματεία του ΙΟΚ,
2.3 Ιςτόσ για επίδειξη ςημάτων ςτην ςτεριά θα είναι ο επίςημοσ ιςτόσ του ΙΟΚ
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
3.1 Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων
Ιςτιοπλοΐασ. (Word Sailing : Racing Rules of Sailing 2017-2020 )και τουσ κανονιςμοφσ των
κλάςεων. Σθν παροφςα προκιρυξθ και τισ οδθγίεσ πλου.
3.2
τον κανόνα 61.1 προςτίκεται: κάφοσ που προτίκεται να κάνει ζνςταςθ πρζπει να
ενθμερϊςει τθν Επιτροπι Αγϊνων για το ςκάφοσ εναντίον του οποίου κα γίνει θ ζνςταςθ,
αμζςωσ μετά τον τερματιςμό του.
Ο κανόνασ 61.1 (a) (2) «Εάν το μικοσ του κφτουσ του ενάγοντοσ ςκάφουσ είναι λιγότερο
από 6 μζτρα δεν είναι υποχρεωμζνο να επιδείξει τθν κόκκινθ ςθμαία» διαγράφεται
3.3 Οι οδθγίεσ πλου μποροφν να τροποποιιςουν κανόνεσ όπου αυτό επιτρζπεται (κανόνασ
86 RRS 2017-2020).
4.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σα ςκάφθ μπορεί να υποχρεωκοφν να φζρουν διαφιμιςθ που κα επιλεγεί και κα
χορθγθκεί από τθν οργανϊτρια αρχι.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ για τα ςκάφθ Laser 4.7 ζχουν οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ
γεννθμζνοι από 1/1/2003 και για τα ςκάφθ optimist οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ
γεννθμζνοι από 1/1/2005, κάτοχοι δελτίου ΕΙΟ ςε ιςχφ. Σα δελτία πρζπει να
κατατεκοφν ςτθν γραμματεία αγϊνων με τισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ

Οι Όμιλοι πρζπει να δθλϊςουν ςυμμετοχι μζχρι τθν Πζμπτθ 13/2/20 ςυμπλθρϊνοντασ
ςτθ διλωςθ αρικμό ιςτίου, αρικμό δελτίου ακλθτι με fax ι με e-mail ςτθ γραμματεία
του ΙΟΚ iokerk@otenet.gr

6. ΡΟΓΑΜΜΑ
Παραςκευι 14/2/2020 ϊρα 17.00-20.00 αφίξεισ δθλϊςεισ.
άββατο 15/02/2020 ϊρα 09.00-11.00 αφίξεισ-δθλϊςεισ
ϊρα 12.00 ιςτιοδρομίεσ
Κυριακι 16/02/2020 ϊρα 10.00 ιςτιοδρομίεσ
Θα διεξαχκοφν οκτϊ (8) ιςτιοδρομίεσ.
Ο αγϊνασ κα είναι ζγκυροσ εφόςον διεξαχκοφν τρείσ ιςτιοδρομίεσ.
Δεν κα διεξάγονται περιςςότερεσ από τζςςερεισ ιςτιοδρομίεσ τθν θμζρα.
Σθν Κυριακι 16/2/2020 δεν κα δοκεί εκκίνθςθ μετά από τισ 17.00
7. ΚΑΤΑΜΕΤΗΣΗ
Κάκε ςκάφοσ πρζπει να προςκομίςει ζνα ζγκυρο πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ.
Ζνα ςκάφοσ ι ο εξοπλιςμόσ του μπορεί να ελεγχκεί οποιαδιποτε ςτιγμι για
ςυμμόρφωςθ με τουσ κανονιςμοφσ τθσ κλάςεωσ και τισ οδθγίεσ πλου. τθ κάλαςςα
ζνασ καταμετρθτισ τθσ επιτροπισ αγϊνων μπορεί να οδθγιςει ζνα ςκάφοσ αμζςωσ ςτο
χϊρο που κα του υποδείξει για ζλεγχο.
8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ
Οι οδθγίεσ πλου κα διατίκενται ςτθν γραμματεία αγϊνα το άββατο 15/2/2020 ςτθν
Γραμματεία του ΙΟΚ από ϊρα 9.00 π.μ.
9.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Σα ςκάφθ και τα ςυνοδά κα φιλοξενθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΙΟΚ ςτο Ιςτιοπλοϊκό
Πάρκο Κζρκυρασ Corfu Sailing Park ςτισ Αλυκζσ Ποταμοφ
(Google map 39 37’ 52.0’’ Ν 19 53’ 23.4’’ Ε)
Ενθμερϊνουμε ότι τα ςκάφθ μποροφν να φιλοξενθκοφν ςτον ΙΟΚ μζχρι το Περιφερειακό
πρωτάκλθμα τθσ 28/2/2020-2/3/2020
10. ΡΕΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΟΜΙΩΝ
Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτο καλάςςιο χϊρο ανάμεςα των νιςων Βίδο-Λαηαρζτο,
μπροςτά από τισ εγκαταςτάςεισ του ΙΟΚ
11. ΟΙ ΔΙΑΔΟΜΕΣ
Οι διαδρομζσ κα περιγράφονται ςτισ οδθγίεσ πλου

12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θα εφαρμοςτεί το ςφςτθμα χαμθλισ βακμολογίασ παράρτθμα Α2 RRS 2017-2020.

Πρζπει να ολοκλθρωκοφν 3 ιςτιοδρομίεσ ϊςτε θ ο αγϊνασ να είναι ζγκυροσ.
(α) Εάν ολοκλθρωκοφν 3 ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα είναι το ςφνολο
των βακμϊν ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ.
(β) Εάν ολοκλθρωκοφν από 4 ζωσ και 7 ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα
είναι το ςφνολο των βακμϊν του ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ εξαιρουμζνθσ τθσ χειρότερθσ.
(γ) Εάν ολοκλθρωκοφν 8 ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα είναι το ςφνολο
των βακμϊν του ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ εξαιρουμζνων των δφο χειρότερων.

13. ΣΚΑΦΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ
Σα ςκάφθ υποςτιριξθσ πρζπει να δθλωκοφν ςτθ γραμματεία των αγϊνων. Οι χειριςτζσ
πρζπει να είναι υπεφκυνοι για τισ μετακινιςεισ τουσ, να φοροφν το βραχιόλι αςφαλείασ
(quick - stop) που ςυνδζεται με το διακόπτθ τθσ μθχανισ κακϊσ και να είναι κάτοχοι
διπλϊματοσ ταχυπλόου.
14. ΕΡΑΘΛΑ-ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ
Σθν Κυριακι 16/2/2020 αμζςωσ μετά τισ ιςτιοδρομίεσ και τθν οριςτικι βακμολογία των
ακλθτϊν , κα γίνει θ απονομι επάκλων ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΙΟΚ
Θα απονεμθκοφν τα κάτωκι ζπακλα
◦ Optimist (Αγόρια, Κορίτςια, Junior Αγόρια, Junior Κορίτςια).
◦ LASER 4.7 (Αγόρια, Κορίτςια)
◦ Πρωτοεμφανιηόμενων ακλθτϊν optimist junior

15. ΑΡΟΚΗΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αγωνίηονται ςφμφωνα με το κεμελιϊδθ κανόνα 4, RRS-W.S. Οι
διοργανωτζσ Όμιλοι και οι Επιτροπζσ δε φζρουν καμία απολφτωσ ευκφνθ για οτιδιποτε
ςυμβεί ςε άτομα ι πράγματα τόςο ςτθ ςτεριά όςο και ςτθ κάλαςςα κατά τθν διάρκεια
του αγϊνα. Βλζπε τον κανόνα 4 «Απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε αγϊνα». Η διοργανϊτρια
αρχι δεν αποδζχεται καμία ευκφνθ για ηθμία υλικϊν ι τραυματιςμό ι κάνατο που
δφναται να υποςτεί κανείσ από γεγονότα ςυναφι πριν, ι κατά τθν διάρκεια, ι μετά από
τθν διοργάνωςθ.
16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλα τα ςυνοδευτικά ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν τθν προβλεπόμενθ από τθ νομοκεςία
κάλυψθ (540.000€).
Για όλα τα αγωνιηόμενα ςκάφθ ορίηεται, το φψοσ τθσ κάλυψθσ ςφμφωνα με τουσ
κανονιςμοφσ τθσ World Sailing από τθ διοργανϊτρια αρχι.
17. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΗΣΗΣ
Οι αγωνιηόμενοι και οι ζχοντεσ τθν γονικι μζριμνα αυτϊν ,με τθν διλωςθ ςυμμετοχισ,
παραχωροφν τουσ Οργανωτζσ Ομίλουσ ΙΟΚ, ΝΑΟΚ, ΝΟΒΙ, τθν άδεια και τα δικαιϊματα
λιψθσ φωτογραφικοφ και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, που απεικονίηει πρόςωπα και

ςκάφθ κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ και τθν αναπαραγωγι του ι μετάδοςι
του ςε οποιοδιποτε μζςον, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ για
τισ επικοινωνιακζσ ανάγκεσ τθσ διοργάνωςθσ και τθν χριςθ ςε δελτία τφπου

17. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ, επικοινωνιςτε με τθ γραμματεία των
αγϊνων, τθλ 26610 44383-6932151082 Αμαλία Κανελλοποφλου-IOK) 6947947655
(Δθμιτρθσ Σςατςόπουλοσ ΝΑΟΚ ), email iokerk@otenet.gr
ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
ΑΤΛΑΝΤΙΣ : Σιμζσ με πρωινό και φόρο :

Μονόκλινο 45.00 €
Δίκλινο
60.00 €
Σρίκλινο 100.00 €

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΡΟΛΙΣ Πρωινό κατά άτομο 5,00 € φόροσ 0,50 €
Μονόκλινο 40.00 €
Δίκλινο
48.00 €
Σρίκλινο
55.00 €
CITY MARINA: Σιμζσ με πρωινό και φόρο : Μονόκλινο 46.50 €
Δίκλινο
61.50 €
Σρίκλινο 71.50 €
SUNSET : Σιμζσ με πρωινό .

Μονόκλινο 45:00 €
Δίκλινο
55.00 €
Σρίκλινο 65.00 €

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΙΑ: με ζκπτωςθ 10% ςτουσ ακλθτζσ και προπονθτζσ
Μπακαλόγατοσ (μεηεδοπωλείο Παλαιά Πόλθ )
Χαγιάτι (ελλθνικι ταβζρνα-ψθτοπωλείο) ζναντι λιμανιοφ
Μπζκιοσ (ψθτοπωλείο- ταβζρνα) ζναντι λιμανιοφ
Μπροφνοσ (ψαροταβζρνα) Εμπορικό
Barbagenie (μεηζδεσ- μαγειρευτά- ψθτά) Εμπορικό

