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ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙKΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ  
«Ιωάννη Καραπέτη – To Χαµόγελο του Παιδιού»  

2 Απριλίου 2017 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανονισµούς όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της Προκήρυξης του 

Αγώνα, από την Προκήρυξη του Αγώνα και όπως αυτοί τροποποιούνται από τις παρούσες Οδηγίες Πλου. 

 
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Οι ανακοινώσεις προς τους αγωνιζόµενους θα δηµοσιεύονται στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων που 
βρίσκεται στη γραµµατεία του Ν.Ο.∆. 

 
3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οποιαδήποτε αλλαγή στις Οδηγίες Πλου θα ανακοινώνεται πριν από τις 09:30 της ηµέρας που θα τεθεί 
σε ισχύ, µε εξαίρεση  ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραµµα των ιστιοδροµιών θα ανακοινώνεται πριν 
τις 20:00 της προηγούµενης ηµέρας που θα τεθεί σε ισχύ. 

 

4. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 

4.1 Τα σήµατα στη στεριά θα επιδεικνύονται στον ιστό των εγκαταστάσεων του ΝΟ∆. 

4.2   Έπαρση του  Απαντητικού Επισείοντα “ΑP” µε 2 ηχητικά ( ένα ηχητικό όταν 
υποστέλλεται ) σηµαίνει «Η ιστιοδροµία αναβάλλεται. Το προειδοποιητικό σήµα δεν θα 
δοθεί νωρίτερα από (1/2) µισή ώρα µετά την υποστολή του “ΑP”. 

 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Κυριακή 2 Απριλίου 2017, ώρα 11:00: Εκκίνηση του αγώνα από τον Φαληρικό Όρµο. 
 

6. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

Η διαδροµή θα είναι εκκίνηση από το Φάληρο, περίπλους σηµαντήρα ποντισµένου στη θαλάσσια 
περιοχή του Τούρλου στο στίγµα 37ο  47’  00’ ’  Βόρειο ,  23ο  33’  40’’  Ανατολικό (ο  

σηµαντήρας  αφήνεται  αριστερά )  και τερµατισµός στο Φάληρο. Συνολική απόσταση 22 
ναυτικά µίλια. 

 

7. ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΡΟΦΗΣ 

Το σηµείο στροφής στον Τούρλο θα είναι φουσκωτός κυλινδρικός σηµαντήρας χρώµατος κίτρινου. 
 

8 ΣΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΕΩΝ 

   Τα σκάφη δεν υποχρεούνται να φέρουν διακριτικό σήµα κλάσης. 
 

9 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

9.1   Οι εκκινήσεις των ιστιοδροµιών θα δοθούν σύµφωνα µε τον κανόνα 26 των RRS (5 – 4 – 1 – 
εκκίνηση) ως ακολούθως:  

• Σκάφη ORCi µε προειδοποιητικό σήµα τον αριθµητικό επισείοντα “2” του ∆.Κ.Σ. 

• Σκάφη ORC Club µε προειδοποιητικό σήµα τον αριθµητικό επισείοντα “1” του ∆.Κ.Σ. 

• Σκάφη IRC µε προειδοποιητικό σήµα λευκή σηµαία µε το λογότυπο της κλάσης. 
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Η Επιτροπή Αγώνων, κατά την κρίση της, µπορεί να εκκινήσει δύο ή περισσότερες κατηγορίες σκαφών 
µαζί, επαίροντας τα διακριτικά σήµατα των κατηγοριών στο προειδοποιητικό σήµα. 

9.2  Οι χρόνοι της διαδικασίας εκκίνησης πρέπει να λαµβάνονται από τα οπτικά σήµατα. Η αποτυχία 
ενός ηχητικού σήµατος πρέπει να αγνοείται. 
9.3  Η γραµµή της εκκίνησης ορίζεται µεταξύ σηµαίας πορτοκαλί χρώµατος στο σκάφος της επιτροπής 
αγώνων στο δεξί άκρο και µπαλόνι-σηµαδούρα κίτρινου χρώµατος στο αριστερό άκρο. 
9.4  Σκάφος που εκκινεί αργότερα από 10 λεπτά µετά το σήµα της εκκίνησης θα βαθµολογείται DNS.  
Αυτό αλλάζει τον κανόνα RRS A4. Η Επιτροπή Αγώνων δικαιούται να παρατείνει το χρονικό όριο 
εκκίνησης των 20 λεπτών, κατά την  κρίση της, σε περίπτωση νηνεµίας.   
9.5 Τα σκάφη που  προτίθενται να εκκινήσουν οφείλουν να περάσουν από το σκάφος της Επιτροπής 
Αγώνων και να αναφέρουν τον αριθµό ιστίου τους ώστε να απογραφούν από την Γραµµατεία της 
Επιτροπής Αγώνων όχι αργότερα από πέντε λεπτά πριν από το προειδοποιητικό σήµα.  Η 
Επιτροπή Αγώνων θα  χαρακτηρίσει  DNC  όλα τα σκάφη που δεν ανέφεραν την παρουσία  τους  στη  
γραµµή  εκκίνησης. 
9.6 Ένα σκάφος που δεν έχει εκκινήσει µπορεί να χρησιµοποιήσει τη µηχανή του για να προσέλθει στην 
περιοχή της εκκίνησης, όµως δεν επιτρέπεται να εκκινήσει πριν περάσουν πέντε (5) λεπτά από τη στιγµή 
της παύσης λειτουργίας της µηχανής του. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα RRS 42.1.  
9.7 ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Μερική ανάκληση θα δοθεί σύµφωνα µε τον κανόνα 29.1 των ∆ιεθνών Κανονισµών της WORLD 
SAILING Ένα σκάφος έχει 10 λεπτά χρόνο να επανορθώσει. Εάν υπάρχει δυνατότητα, η Επιτροπή 
Αγώνων θα προσπαθήσει να ειδοποιήσει ονοµαστικώς µέσω VHF τα πρόωρα εκκινήσαντα σκάφη. Σε 
αντίθετη περίπτωση, δεν δίνεται το δικαίωµα στους αγωνιζόµενους για αίτηση επανόρθωσης. 
9.8   ΓΕΝΙΚΗ  ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Γενική ανάκληση θα δοθεί σύµφωνα µε τον Κανόνα 29.2 των ∆ιεθνών Κανονισµών της WORLD 
SAILING.  

 
10 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Η γραµµή τερµατισµού θα είναι η νοητή ευθεία µεταξύ του πράσινου φανού στο βορειοδυτικό µέρος 

του κυµατοθραύστη µπροστά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο δεξί άκρο, και µπλε σηµαίας  επί 
ιστού στο Ναυταθλητικό Όµιλο Ειρήνης Φιλίας στο αριστερό άκρο της. 
10.1 Το κλιµάκιο της Επιτροπής Αγώνων που θα επισηµαίνει τον τερµατισµό των σκαφών θα βρίσκεται στο 
Εντευκτήριο του Ναυταθλητικού Οµίλου Ειρήνης και Φιλίας . 
10.2 Τα σκάφη που τερµατίζουν πρέπει µετά τον τερµατισµό τους να αναφέρουν στο κανάλι VHF 72 τον 
αριθµό ιστίου και το όνοµα του σκάφους στην Επιτροπή. Είναι ευθύνη κάθε σκάφους να βεβαιωθεί από την 
Επιτροπή Αγώνων ότι τερµάτισε. 
10.3  Η ενδεχόµενη απουσία, το τυχαίο σβήσιµο ή κακή λειτουργία του φανού στον τερµατισµό , δεν δίνει το 
δικαίωµα στους αγωνιζόµενους σε αίτηση προς την Επιτροπή Αγώνων για επανόρθωση. 
  
11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

11.1 Θα εφαρµοσθεί ποινή µίας στροφής για παράβαση κανόνα του Μέρους 2 των RRS, κανόνας (RRS44.2). 
Ένα σκάφος που έχει εκτελέσει ποινή σύµφωνα µε τον κανόνα RRS 31.2 ή 44.2, πρέπει να συµπληρώσει µια 
∆ήλωση συµµόρφωσης στην γραµµατεία, µέσα στο χρονικό όριο που προβλέπεται για υποβολή ενστάσεων.  
11.2 Σε περίπτωση παράβασης του κανόνα 31.1 των RRS (επαφή µε σηµείο) θα εφαρµόζεται ο κανόνας 31.2 
των RRS (ποινή µίας στροφής ).  
11.3  Σε ενστάσεις καταµέτρησης σκαφών ORCi & ORC Club ισχύει το άρθρο 305 του Κανόνα ORC Rating 
Systems 2014. 

 
12 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 

12.1 Για σκάφη που συµµετέχουν στον αγώνα µε πιστοποιητικό ORC International ή ORC Club, το 
χρονικό όριο τερµατισµού είναι το διπλάσιο του γενικού βαθµού ικανότητας (GPH) κάθε σκάφους 
πολλαπλασιασµένο επί την απόσταση της ιστιοδροµίας σε ναυτικά µίλια.  
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12.2 Για σκάφη που συµµετέχουν στον αγώνα µε πιστοποιητικό IRC, το χρονικό όριο τερµατισµού είναι 
το διπλάσιο του συντελεστή BSF κάθε σκάφους πολλαπλασιασµένο επί την απόσταση της 
ιστιοδροµίας σε ναυτικά µίλια. 

12.3 Το χρονικό όριο τερµατισµού κάθε σκάφους θα αναγράφεται στο φύλλο έναρξης ιστιοδροµίας. 
 

13 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

13.1 Εάν δεν τηρήθηκαν οι κανονισµοί που διέπουν τον αγώνα, ο εντεταλµένος εκπρόσωπος του 
σκάφους οφείλει να το δηλώσει γραπτά χρησιµοποιώντας το Ειδικό Έντυπο που διατίθεται από 
την Επιτροπή Αγώνων, εντός του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων 

13.2 Έντυπα ένστασης διατίθενται από τη γραµµατεία της Επιτροπής Αγώνων, στην οποία πρέπει  να 
υποβάλλονται οι ενστάσεις εντός του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων.  Προς διευκόλυνση της 
παραλαβής των ενστάσεων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την Επιτροπή Αγώνων 
στο κανάλι VHF 72 ή στο τηλέφωνο 6973 254709 ή 210 4224555. 

13.3 Για κάθε σκάφος, το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων λήγει δύο ώρες µετά τον τερµατισµό του. 
13.4 Τυχόν ενστάσεις θα εκδικασθούν την Κυριακή 2 Απριλίου 2017. Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι των 

σκαφών θα ενηµερωθούν έγκαιρα από την Γραµµατεία της Επιτροπής Αγώνων, για την ακριβή 
ώρα, τον χώρο και την σειρά εκδίκασης των ενστάσεων τους.  

 
14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 

14.1 Μετά το τέλος της ιστιοδροµίας θα εκδοθούν προσωρινά αποτελέσµατα τα οποία θα δηµοσιευθούν 
στον πίνακα ανακοινώσεων.Τα τελικά αποτελέσµατα θα εκδοθούν µετά από την εκδίκαση τυχόν 
ενστάσεων. 

14.2 Για την κατηγορία ORCi θα χρησιµοποιηθεί το Performance Curve Scoring-Constructed Course. Σε 
περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να έχει η Επιτροπή Αγώνα τα αναγκαία δεδοµένα, θα 
εφαρµοστεί το σύστηµα Triple Number OSN. 

14.3 Για την κατηγορία ORC Club θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα Performance Curve Scoring-Ocean. 
14.4 Για την κατηγορία ΙRC θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα «Time on Time». 

 
15 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 

15.1 Σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σηµείο της ιστιοδροµίας εγκαταλείψουν τον 
αγώνα, πρέπει να επικοινωνήσουν το ταχύτερο δυνατόν µε την Επιτροπή Αγώνων στο κανάλι VHF 
72 ή στο τηλέφωνο 6973 254709 ή 210 4224555 και να δώσουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 
� Όνοµα Σκάφους 
� Αριθµός  ιστίων 
� Θέση εγκαταλείψεως 
� Χρόνος εγκαταλείψεως 
� Αιτία εγκαταλείψεως 
� Θέση του σκάφους (σηµείο ή στίγµα) 
� Τόπος προορισµού 
 

16 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 

Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου οποιουδήποτε σκάφους σύµφωνα µε όσα ορίζει ο 
Κανονισµός  Αγώνων  της ΕΙΟ / ΕΑΘ και οποιαδήποτε χρονική στιγµή από 2 ώρες πριν την 
προγραµµατισµένη ώρα εκκίνησης έως και 2 ώρες µετά τον τερµατισµό του. 
 

17 ΕΥΘΥΝΗ 

17.1 Όλοι οι συµµετέχοντες στον αγώνα «Ι. Καραπέτη»,  αποδέχονται ότι διέπονται από τους ∆ιεθνείς 
Κανονισµούς Ιστιοδροµιών της WORLD SAILING (RRS 2017 – 2020), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη 
του Αγώνα. Όλοι οι συµµετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για τις 
Ναυτικές ικανότητες του σκάφους τους , την εξαρτία , τις ικανότητες του πληρώµατος και τον εξοπλισµό 
ασφαλείας. Όλοι οι συµµετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν εξ ’  ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη 
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για ζηµιές που µπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτοµα ή τα υπάρχοντά τους ,  τους εαυτούς τους ή τα 
υπάρχοντά τους ,  τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως συνέπεια της συµµετοχής τους στη διοργάνωση   
απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον Ν.0.∆. την Επιτροπή Αγώνων ,  την Επιτροπή Ενστάσεων, τον χορηγό  
εάν υπάρχει ,  και οποιοδήποτε µέλος εµπλεκόµενο στην διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και 
αποδέχονται εξ ’  ολοκλήρου την ευθύνη για την συµπεριφορά και την ενδυµασία των πληρωµάτων των 
σκαφών , των αντιπροσώπων και των φιλοξενουµένων τους.  
17.2 Ο Ν.Ο.∆., η Οργανωτική Επιτροπή ,  η Επιτροπή Ενστάσεων ,  η Επιτροπή Αγώνων ,  ο χορηγός του 
αγώνα ,  εάν υπάρχει ,  και οποιοδήποτε άλλο άτοµο εµπλεκόµενο στην διοργάνωση του αγώνα «Ι.  
Καραπέτη» δεν φέρει καµία ευθύνη για σωµατική ή υλική ζηµιά ,  τραυµατισµό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε 
συµβεί ,  πριν ,  κατά την διάρκεια ή µετά τον αγώνα .  Στην δήλωση συµµετοχής ,  ο εντεταλµένος  
εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα απαιτηθεί να υπογράψει σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την 
αποποίηση ευθύνης .  
17.3 Η ασφάλεια του σκάφους και η διαχείρισή του ,  συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας προς τρίτους ,  
είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη /  κυβερνήτη ,  ο οποίος απαιτείται να εξασφαλίσει ότι το σκάφος 
είναι απόλυτα αξιόπλοο και κυβερνάται από πλήρωµα ικανό σε αριθµό και εµπειρία ,  το οποίο βρίσκεται σε 
κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντιµετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες .  Ο ιδιοκτήτης / κυβερνήτης 
πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της γάστρας , της εξαρτίας και όλου του εξοπλισµού του 
σκάφους.  Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισµός ασφαλείας συντηρείται κατάλληλα και ότι το 
πλήρωµα γνωρίζει που βρίσκεται και πως χρησιµοποιείται.  
17.4  Εφιστούµε την προσοχή στον θεµελιώδη κανόνα RRS 4  του Μέρους Ι των ∆ιεθνών Κανονισµών 
Ιστιοδροµιών της WORLD SAILING « Απόφαση για την συµµετοχή σε ιστιοδροµία ».  
 

18 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ              ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

Αρτέµιος Ληµναίος                                                              Κουρής Χρήστος 
Τσελέντης Βασίλειος                                                           Πολυκανδριώτης Βαγγέλης 
Στούµπος Μάνος                                                                 Χρήστου Τάκης 
Λόης Κων/νος 
Γεωργακόπουλος ∆ηµοσθένης 
Τζανιδάκης Εµµανουήλ 
 
      
 
 
 
           
                                                             
 


