ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ∆ΕΛΦΙΝΑΡΙΟ
∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «KΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΣΣΙΣΗ», 11-12 NOEMΒΡΙΟΥ 2017

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.1 O αγώνας θα διεξαχθεί βάσει:
α. των κανονισµών αγώνων ιστιοπλοϊας της ISAF 2013-2017 (RRS)
β. των κανονισµών κλάσεων.
γ. της παρούσας προκήρυξης.
δ. των οδηγιών πλου.
ε. των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο.
1.2 Οι οδηγίες πλου µπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται
(κανόνας 86 RRS 2013-2017)
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Οι ανακοινώσεις προς τους αγωνιζόµενους θα δηµοσιεύονται στον πίνακα ανακοινώσεων ο
οποίος βρίσκεται έξω από τη γραµµατεία των αγώνων.
3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οποιαδήποτε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα ανακοινώνεται τουλάχιστον δύο ώρες πριν από
την εκκίνηση της ιστιοδροµίας που θα τεθεί σε ισχύ, µε εξαίρεση αλλαγές στο πρόγραµµα
ιστιοδροµιών οι οποίες θα ανακοινώνονται πριν από τις 19:00 της προηγούµενης ηµέρας.
4. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
4.1 Σήµατα στη στεριά θα επιδεικνύονται στο ιστό του Οµίλου
4.2 Όταν ο απαντητικός επισείων AP επιδεικνύεται στη στεριά, η φράση «1 λεπτό»
αντικαθίσταται µε «όχι λιγότερο από 30 λεπτά» στο σήµα αγώνων ΑΡ των κανονισµών
αγώνων ιστιοπλοΐας.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
5.1 Σάββατο 11 Νοεµβρίου 2017 12:00 ιστιοδροµίες
Κυριακή 12 Νοεµβρίου 2017 11:00 ιστιοδροµίες
5.2 Έχουν προγραµµατιστεί έξι ιστιοδροµίες.
5.3 ∆ε θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις ιστιοδροµίες σε µία ηµέρα
5.4 Την τελευταία ηµέρα των αγώνων δε θα δοθεί εκκίνηση µετά τις 16:00.
6. ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΛΑΣΕΩΝ
Η σηµαίες των κλάσεων θα είναι:
Λευκή σηµαία της κλάσης για την κατηγορία αγοριών – κοριτσιών.
Λευκή σηµαία της κλάσης µε µπλε φάσα για την κατηγορία παίδων - κορασίδων.
7. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στον Φαληρικό Όρµο.
8. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
Το διάγραµµα στο προσάρτηµα Α απεικονίζει τη διαδροµή, την κατά προσέγγιση γωνία
µεταξύ των σκελών, τη σειρά µε την οποία πρέπει να παρακαµφθούν και την πλευρά στην
οποία πρέπει να αφεθούν τα σηµεία στροφής.

9. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ
9.1 Τα σηµεία στροφής 1, 2, 3 και 4 θα είναι φουσκωτές σηµαδούρες χρώµατος κίτρινου.
9.2 Τα σηµεία εκκίνησης θα είναι το σκάφος της επιτροπής αγώνων στη δεξιά πλευρά και
κόκκινου σηµαντήρα στην αριστερή.
9.3 Τα σηµεία του τερµατισµού θα είναι το σκάφος της επιτροπής αγώνων στην αριστερή
πλευρά και σηµαδούρα χρώµατος κόκκινου στη δεξιά πλευρά.

10. ΕΚΚΙΝΗΣΗ
10.1 Η γραµµή εκκίνησης ορίζεται µεταξύ ιστών µε σηµαίες χρώµατος πορτοκαλί επί των
σηµείων της εκκίνησης.
10.2 Σκάφος του οποίου το προειδοποιητικό σήµα δεν έχει σηµανθεί, πρέπει να αποφεύγει να
βρίσκεται στην περιοχή της εκκίνησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης άλλων
κατηγοριών.
10.3 Σκάφος που ξεκινά αργότερα από 4 λεπτά µετά την εκκίνηση της κατηγορίας του θα
βαθµολογείται DNS χωρίς ακροαµατική διαδικασία. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα Α4.
11. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η γραµµή του τερµατισµού ορίζεται µεταξύ µπλε σηµαίας επί του σκάφους επιτροπής και
κόκκινου σηµαντήρα.
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
12.1 Θα ισχύσει το παράρτηµα P των RRS
12.2 Ο κανόνας Ρ 2.3 δε θα ισχύει και ο κανόνας P 2.2 τροποποιείται ώστε να ισχύει σε όλες
τις ποινές µετά την πρώτη.
13. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
Σκάφη που τερµατίζουν αργότερα από 15 λεπτά αφού το πρώτο σκάφος ολοκληρώσει τη
διαδροµή και τερµατίσει θα βαθµολογείται DNF χωρίς ακροαµατική διαδικασία. Αυτό
τροποποιεί τους κανόνες 35, Α4 και Α5.
14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
14.1 Τα σκάφη που προτίθενται να υποβάλουν ένσταση θα πρέπει να επιδείξουν µία κόκκινη
σηµαία σύµφωνα µε τον κανόνα 61.1(a) και να ενηµερώσουν την Επιτροπή Αγώνων
αµέσως µετά τον τερµατισµό για τη πρόθεσή τους. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα
61.1(a)(2)
14.2 Έντυπα ενστάσεων διατίθενται από τη γραµµατεία των αγώνων στα γραφεία των
ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΟ∆. Εκεί πρέπει να υποβάλλονται οι ενστάσεις
εντός του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων.
14.3 Το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων λήγει µία ώρα µετά τον τερµατισµό του τελευταίου
σκάφους στην τελευταία ιστιοδροµία της ηµέρας.
14.4 Σκάφος που εκτέλεσε ποινή σύµφωνα µε τους κανόνες 31.2 και 44.1 πρέπει να
συµπληρώσει και να καταθέσει ένα έντυπο αποδοχής ποινής στη γραµµατεία των
αγώνων εντός του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων.
14.5 Όχι αργότερα από 30 λεπτά µετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων, θα
δηµοσιευθούν οι ενστάσεις και ο χρόνος εκδίκασης για να ενηµερωθούν οι διάδικοι και
οι µάρτυρες.
14.6 Ανακοινώσεις των ενστάσεων από τις επιτροπές αγώνων και ενστάσεων θα
δηµοσιευθούν πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων για να
ενηµερωθούν τα σκάφη όπως απαιτείται από τον κανόνα 61.1(b)
14.7 Την τελευταία ηµέρα των αγώνων µια αίτηση επανεξέτασης θα πρέπει να υποβάλλεται:
α. Εντός του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων εάν ο αιτών ενηµερώθηκε για την
απόφαση την προηγούµενη ηµέρα.

β. Όχι αργότερα από 30 λεπτά αφού ο αιτών ενηµερώθηκε για την απόφαση την ίδια
ηµέρα. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα 66.
14.8 Την τελευταία ηµέρα των αγώνων µια αίτηση αποκατάστασης που βασίζεται σε
απόφαση της επιτροπής ενστάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται όχι αργότερα από 30
λεπτά µετά την ανακοίνωση της απόφασης. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα 62.2

15. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
15.1 Πρέπει να πραγµατοποιηθεί µία ιστιοδροµία για να είναι έγκυρος ο αγώνας.
15.2 Εάν πραγµατοποιηθούν τρεις ιστιοδροµίες, θα υπολογισθούν όλες για τη βαθµολογία
ενός σκάφους. Ανπραγµατοποιηθούν 4 ιστιοδροµίες και πάνω θα εξαιρείται η χειρότερη.
15.3 Η βαθµολογία για κάθε κατηγορία θα προκύπτει από τη γενική.

16. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σκάφος που εγκαταλείπει την ιστιοδροµία πρέπει να ενηµερώσει την επιτροπή αγώνων το
συντοµότερο δυνατόν.
17. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ
Έλεγχος στα σκάφη ή τον εξοπλισµό σύµφωνα µε τους κανονισµούς µπορεί να γίνει
οποιαδήποτε στιγµή.
18. ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Το σκάφος της επιτροπής αγώνων θα φέρει σηµαία χρώµατος πορτοκαλί.
19. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΥΝΟ∆Α & ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ)
Σκάφη συνοδά και προπονητών πρέπει να κρατούνται µακριά από τα αγωνιζόµενα σκάφη
από το πρώτο προειδοποιητικό σήµα µέχρι τον τερµατισµό του τελευταίου σκάφους ή µέχρι η
επιτροπή αγώνων να σηµάνει αναβολή, γενική ανάκληση ή εγκατάλειψη της ιστιοδροµίας.
Κανάλι επικοινωνίας: 72
20. ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ
Τα σκάφη δε θα πρέπει να αφήνουν απορρίµµατα στη θάλασσα. Μπορούν να τα
τοποθετούν στα σκάφη των προπονητών και των επιτροπών.
21. ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα θα απονεµηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών αγοριών, κοριτσιών,
παίδων και κορασίδων (γεννηµένοι το 2005 ή αργότερα).
22. ΕΥΘΥΝΗ
Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες αγωνίζονται σύµφωνα µε το θεµελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. 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.
23. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλα τα αγωνιζόµενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι
τρίτων για ποσό όχι µικρότερο από 550.000€. Αντίγραφα των συµβολαίων πρέπει να
κατατεθούν στη γραµµατεία των αγώνων µαζί µε τις δηλώσεις συµµετοχής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
Στούµπος Μάνος
Θεοδοσιάδης Λάζαρος
Βουλγαράκη Μαρία
Πολυκανδριώτης Βαγγέλης
Τσελέντης Βασίλειος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μπαστιάνος Κων/νος
Αργυράκης Γιάννης
Ληµναίος Αρτέµιος
Στούµπος Σωτήρης
Αποστολάκης Νίκος
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