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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Ο Ιστιοπλοικός Οµιλος Ηρακλείου  σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο Σκαφών 
Κλάσης J/24, και την ΕΙΟ/ΕΑΘ, διοργανώνει τον Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα 
Σκαφών Κλάσης J/24, µε την επωνυµία “ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”. Ο αγώνας θα 
διεξαχθεί από τις 15 µέχρι και τις 16 Οκτωβρίου, στον κόλπο του Ηρακλείου 
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

2.1. Ο αγώνας θα διέπεται από: 
§ Τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους “Διεθνείς Κανόνες Ιστιοδροµιών της 

ISAF 2013- 2016” (RRS). 
§ Τους Κανονισµούς της Διεθνούς Κλάσης J/24 (IJCA). 

§ Την Προκήρυξη του Αγώνα. 
§ Τις Οδηγίες Πλου. 

2.2. Ο κανόνας 5.3 της IJCA τροποποιείται ως εξής (RRS 87):  

• Αλλαγές της σύνθεσης των πληρωµάτων σε διαφορετικές ηµέρες επιτρέπονται εφ’ 
όσον ενηµερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων κατά την εγγραφή. Αλλαγές στη 
σύνθεση των πληρωµάτων σε διαφορετικές ηµέρες, οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί 
κατά την εγγραφή,  επιτρέπονται εφ’ όσον ενηµερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, 
το αργότερο (µία) 1 ώρα πριν την εκκίνηση της πρώτης ιστιοδροµίας της ηµέρας. 

2.3. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ της προκήρυξης του αγώνα και των οδηγιών πλου, 
θα υπερισχύουν οι οδηγίες πλου. 

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
3.1. Η διαφήµιση επιτρέπεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Διαφηµίσεων της ISAF, Κανόνας 
20. 
3.2. Τα σκάφη µπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήµιση που θα επιλεγεί και θα 
χορηγηθεί από την Οργανώτρια Αρχή.  
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1. Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη τα οποία: 

§ Πληρούν τους κανονισµούς της IJCA.  
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§ Ο κυβερνήτης ή ο ιδιοκτήτης του σκάφους είναι µέλος της IJCA και του Ελληνικού 
Συνδέσµου Σκαφών Κλάσης J/24. 

§ Διαθέτουν την προβλεπόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία ασφαλιστική κάλυψη 
προς τρίτους . 

§ Κάθε µέλος του πληρώµατός τους σκάφους διαθέτει αθλητική ταυτότητα της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας. 

§ Τρία τουλάχιστον µέλη του πληρώµατος είναι µέλη του Ελληνικού Συνδέσµου 
Σκαφών Κλάσης J/24 και διαθέτουν ταυτότητα της IJCA για το 2016. 

4.2. Οι Δηλώσεις Συµµετοχής µαζί µε το αντίγραφο του ασφαλιστηρίου µπορούν να 
υποβληθούν το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 14/10/2016 στη Γραµµατεία του Οµίλου 
Τηλ: 2810242120 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretary@heryc.gr 
4.3. Σε κάθε περίπτωση, ο εντεταλµένος εκπρόσωπος κάθε συµµετέχοντος σκάφους 
οφείλει να συµπληρώσει τη Δήλωση Εγγραφής στη Γραµµατεία των Αγώνων πριν την 
εκκίνηση της πρώτης ιστιοδροµίας. 

4.4. Απαιτείται ελάχιστη συµµετοχή 3 σκαφών για να είναι έγκυρος ο αγώνας. 
5. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1. Ο αγώνας, συµπεριλαµβανοµένου των µετρήσεων, καθέλκυση, ανέλκυση και 
ελλιµενισµό των σκαφών, καθώς και της συµµετοχής των πληρωµάτων στην απονοµή των 
επάθλων, έχει κόστος 40 Ευρώ ανά σκάφος. 
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

6.1. Το πρόγραµµα του Αγώνα είναι το ακόλουθο: 

Ηµέρα Ηµερ/νία Πρόγραµµα Αγώνων 
Προειδοποιητικό 

Σήµα / Ώρα 

Σάββατο 15/10/2016 

Εγγραφή/ Έλεγχος-  

Επιθεώρηση Σκαφών/ Καθέλκυση 
10:00 – 12:00 

Συγκέντρωση Κυβερνητών 12:00 

Ιστιοδροµίες  
Προβλέπονται 3 ιστιοδροµίες 
Όρτσα – Πρίµα, 4 ν.µ. έκαστη 
περίπου 

13:00 

Κυριακή 16/10/2016 

Ιστιοδροµίες    

Προβλέπονται 3 ιστιοδροµίες 
Όρτσα – Πρίµα, 4 ν.µ. έκαστη 
περίπου 

10:00 

Απονοµή Επάθλων 18:30 
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6.2. Ο προγραµµατισµένος αριθµός ιστιοδροµιών ορίζεται σε 6. 
6.3. Η Επιτροπή Αγώνα µπορεί να µετατρέψει το πρόγραµµα των ιστιοδροµιών ανάλογα 
µε τις καιρικές συνθήκες. Μία έξτρα ιστιοδροµία την ηµέρα µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
υπό τον όρο, ότι θα ξεπεράσει τον προγραµµατισµένο αριθµό ιστιοδροµιών της ηµέρας 
µόνο κατά µία, και θα προβλέπεται αυτό από τις οδηγίες πλου.  
6.4. Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου δεν θα δοθεί προειδοποιητικό σήµα µετά τις 14:55, παρά 
µόνον µετά από γενική ανάκληση. 
7. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

7.1. Κατά την εγγραφή κάθε σκάφους, ο εντεταλµένος εκπρόσωπος θα πρέπει να 
παρουσιάσει:.  

§ Πιστοποιητικό καταµέτρησης της κλάσης ή έστω συµπληρωµένες τις φόρµες 
καταµέτρησης της κλάσης J/24, συµπεριλαµβανοµένου και του τρίτου µέρους – 
Inventory of Required and Optional Equipment. 

§ Αντίγραφο της ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους ύψους σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στο άρθρο 4 της παρούσης  µε την κατάθεση φωτοαντιγράφου του 
συµβολαίου.   

§ Αθλητική ταυτότητα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας για όλα τα µέλη 
του πληρώµατος 

§ Ταυτότητα της IJCA για το 2016 για τουλάχιστον τρία από τα µέλη του 
πληρώµατος.. 

7.2. Το βάρος του πληρώµατος θα ελεγχθεί κατά την εγγραφή. Σε περίπτωση 
αντικατάστασης µέλος του πληρώµατος, το βάρος του καινούργιου µέλους θα ελέγχεται 
την ηµέρα της αντικατάστασης. 

7.3. Ζύγισµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί σε όλα τα σκάφη κατά την καθέλκυσή τους 
προς συµµόρφωση µε τον κανονισµό 3.7.3 της IJCA 

7.4 Τα σκάφη θα παραµένουν στη διάθεση της Επιτροπής Αγώνα για τη διενέργεια 
ελέγχων καταµετρήσεων χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση πριν από την έναρξη, ή µετά 
τον τερµατισµό κάθε ιστιοδροµίας.  
8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι Οδηγίες Πλου θα είναι διαθέσιµες στους αγωνιζόµενους στα γραφεία της Επιτροπής 
Αγώνων το Σάββατο 15Οκτωβρίου. 

9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στον κόλπο του Ηρακλείου. 

10. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
10.1. Οι διαδροµές θα είναι Όρτσα-Πρύµα. Στόχος είναι η διάρκεια της κάθε ιστιοδροµίας 
να είναι 60΄ περίπου..  

10.2 Οι Λεπτοµέρειες των διαδροµών θα δοθούν µε τις Οδηγίες Πλου.   

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

11.1. Θα εφαρµοστεί η ποινή  δύο στροφών για κάθε παραβίαση του Μέρους 2 των RRS 
και µίας στροφής για την παραβίαση του κανόνα 31. 
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11.2. Ένα σκάφος που εκτέλεσε µια ποινή, ή αποσύρεται σύµφωνα µε τον κανόνα   44.1, ή 
παραβίασε ένα κανόνα που καθορίζεται στην Προκήρυξη του αγώνα, οφείλει να υποβάλει 
«Δήλωση Μη Τήρησης Κανονισµών» (Acknowledgement Form) στα γραφεία της 
Επιτροπής Αγώνων µέσα στο χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων. 

11.3. Επιτρέπεται ποινή άλλη της επιβολής ποινής αποκλεισµού (DSQ) για παράβαση 
µέρους των κανονισµών της IJCA (προσθήκη RRS 64.1), και θα προβλέπεται αυτό και στις 
οδηγίες πλου. 
12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

12.1. Θα ισχύσει το σύστηµα Χαµηλής Βαθµολογίας, Παράρτηµα Α των RRS. 
12.2. Η αγώνας είναι έγκυρος, εφόσον ολοκληρωθούν 4 ιστιοδροµίες.  

12.3. Εφόσον πραγµατοποιηθούν λιγότερες από 5 ιστιοδροµίες η βαθµολογία κάθε 
σκάφους στην σειρά, θα είναι το άθροισµα των βαθµολογιών που έλαβε σε κάθε 
ιστιοδροµία. 
12.4. Εφόσον ολοκληρωθούν 5 και πλέον ιστιοδροµίες, η βαθµολογία κάθε σκάφους στη 
σειρά, θα είναι το άθροισµα των βαθµολογιών που έλαβε σε κάθε ιστιοδροµία 
εξαιρουµένης της χειρότερης. 

13. ΕΠΑΘΛΑ 
Θα απονεµηθούν έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές του αγώνα. 

14. ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΑΝΕΛΚΥΣΗ 
14.1. Η ανέλκυση και η καθέλκυση των σκαφών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του 
Ιστιοπλοικού Οµίλου Ηρακλείου. 
14.2 Ο ελλιµενισµός των σκαφών καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων θα γίνεται στο λιµάνι 
του Ηρακλείου. 
14.3. Τα σκάφη δεν πρέπει να ανελκυθούν κατά την διάρκεια της διοργάνωσης παρά µόνο 
µε  προηγούµενη γραπτή άδεια της Επιτροπής Αγώνων και σύµφωνα µε αυτή. 
14.4. Η  έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους ενδιαφερόµενους που πρόκειται να 
ταξιδέψουν θα ανακοινωθεί µε ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
15. ΕΥΘΥΝΗ 

15.1. Οι συµµετέχοντες στον Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα J24 του IOH µε την 
επωνυµία  αγώνα “ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” αγωνίζονται αποκλειστικά µε δική τους 
ευθύνη. Προσοχή πρέπει να δοθεί στον θεµελιώδη κανόνα 4 των RRS «Απόφαση για την 
συµµετοχή σε ιστιοδροµία». Η Διοργανώτρια Αρχή, οι Επιτροπές Αγώνων, Επιτροπές 
Ενστάσεων, οι συνδεόµενοι και οι οριζόµενοι από αυτές δεν φέρουν καµία ευθύνη για 
σωµατική, ή υλική απώλεια, ζηµιά, τραυµατισµό ή ότι άλλο ήθελε συµβεί µε οποιοδήποτε 
τρόπο πριν, κατά την διάρκεια ή µετά τον αγώνα. 

 

 
Η Οργανωτική Επιτροπή 


