Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
«ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΣ»
3-4 Φεβρουαρίου 2018
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.1 Οι κανονισµοί αγώνων ιστιοπλοΐας.
1.2 Οι κανονισµοί της κλάσης Optimist.
1.3 Η προκήρυξη των αγώνων.
1.4 Οι οδηγίες πλου.
1.5 Οι σχετικές εγκύκλιοι της Ε.Ι.Ο.
1.6 Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C του κώδικα 20 της ISAF σύµφωνα µε το άρθρο 20 του
Παραρτήµατος 4 των κανονισµών. Η εφαρµογή των διατάξεων του παραρτήµατος θα ισχύει από την
07:00 του Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου 2018 µέχρι και την 12:00 της ∆ευτέρας 5 Φεβρουαρίου 2018.
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Ο επίσηµος πίνακας ανακοινώσεων θα βρίσκεται στη γραµµατεία του ΝΟ∆.

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
3.1 Κάθε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα ανακοινώνεται στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων πριν από τις
10:00 της ηµέρας στην οποία θα τεθεί σε εφαρµογή.
3.2 Αλλαγές στο πρόγραµµα των αγώνων θα ανακοινώνονται µέχρι τις 19:00 της προηγούµενης ηµέρας.
4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
4.1 Η γραµµατεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του ΝΟ∆ στο Μικρολίµανο, Ακτή ∆ηλαβέρη 2
τηλ.: 210 4224555, fax: 210 4117560, κιν. 6974348648 (Στούµπος Μάνος)
email:nt.om.delfinario@gmail.com και nod@nod.gr
4.2 VHF κανάλι 72
4.3 Το παράβολο συµµετοχής για κάθε αθλητή ορίζεται στα 10,00 Ευρώ.
5. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
5.1 Σήµατα στη στεριά θα επιδεικνύονται στο ιστό του Ν.Ο.∆.µεταξύ των ωρών 09:00 και 19:00.
5.2 O απαντητικός επισείων «AP» στη στεριά σηµαίνει: Αναβολή ιστιοδροµίας, το προειδοποιητικό σήµα
δε θα δοθεί νωρίτερα από 30 λεπτά µετά την υποστολή του.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6.1 Θα διεξαχθούν συνολικά έξι ιστιοδροµίες.
Σάββατο 3/2/2018
ώρα 12:00, εκκίνηση 1ης ιστιοδροµίας.
Κυριακή 4/2/2018
ώρα 11:00, εκκίνηση ιστιοδροµιών.
6.2 Ο αγώνας θα είναι έγκυρος αν πραγµατοποιηθεί µια (1) ιστιοδροµία.
6.3 ∆εν θα πραγµατοποιηθούν περισσότερες από τέσσερις ιστιοδροµίες την ηµέρα.
6.4 Την τελευταία ηµέρα των αγώνων δεν θα δοθεί προειδοποιητικό σήµα µετά τις 16:00.
7. ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΛΑΣΕΩΝ
7.1
Λευκή σηµαία µε µπλε σήµα της κλάσης για την κατηγορία αγοριών.
7.2 Λευκή σηµαία µε σήµα της κλάσης και µπλε φάσα στην άκρη για την κατηγορία κοριτσιών
7.3 Λευκή σηµαία µε µπλε σήµα της κλάσης για την κατηγορία παίδων, κορασίδων (µε έτος γέννησης από
το 2007 και µετά).
7.4 Η Επιτροπή Αγώνα ενδέχεται να αλλάξει τις κατηγορίες ανάλογα µε τη συµµετοχή.
8. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν στον Φαληρικό Όρµο. Τα συµµετέχοντα σκάφη οµίλων εκτός Σαρωνικού
µπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.∆.
9. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
Οι διαδροµή που θα χρησιµοποιηθεί φαίνεται στο προσάρτηµα. Όλα τα σηµεία στροφής θα αφήνονται
αριστερά.
10. ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ
10.1 Τα σηµεία στροφής θα είναι κυλινδρικοί φουσκωτοί σηµαντήρες χρώµατος κόκκινου.
11. ΕΚΚΙΝΗΣΗ
11.1 Οι αγώνες θα εκκινούν σύµφωνα µε τον rrs 26.
Η γραµµή εκκίνησης θα είναι η νοητή ευθεία που ορίζεται µεταξύ σηµαίας χρώµατος πορτοκαλί, επί ιστού
στο σκάφος επιτροπής στο δεξί άκρο και σηµαίας χρώµατος πορτοκαλί επί ιστού σε σηµαντήρα στο
αριστερό άκρο.

12. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η γραµµή τερµατισµού θα είναι η νοητή ευθεία που ορίζεται µεταξύ σηµαίας χρώµατος µπλε επί ιστού σε
σκάφος επιτροπής στο αριστερό άκρο και κόκκινης σηµαδούρας στο δεξί άκρο.
13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
Σκάφος το οποίο εκτέλεσε εναλλακτική ποινή ή αποσύρθηκε σύµφωνα µε τους rrs 31.2 ή rrs 44.1, οφείλει να
συµπληρώσει σχετική δήλωση στη γραµµατεία εντός του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων.
Θα ισχύσει το Παράρτηµα P των rrs. Η εναλλακτική ποινή για κάθε παράβαση του rrs 42 θα είναι αυτή η
οποία περιγράφεται στον rrs P 2.1. Αυτό διαφοροποιεί τον rrs P 2.
Κλιµάκιο της επιτροπής ενστάσεων θα επισηµαίνει παραβάσεις κανονισµών επιπλέον του rrs 42. Όταν
παρατηρηθεί παράβαση, θα σηµαίνεται µε ένα ηχητικό σήµα αλλά χωρίς αριθµό ιστίου. Αυτό σηµαίνει ότι
ένα ή περισσότερα σκάφη οφείλουν να αποδεχτούν την παράβαση και να εκτελέσουν εναλλακτική ποινή
σύµφωνα µε τον rrs 44.1. Εάν κανένα σκάφος δεν αποδεχτεί την παράβαση, η Επιτροπή Ενστάσεων
διατηρεί το δικαίωµα ένστασης εναντίον ενός ή περισσοτέρων σκαφών.
14. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ
Σκάφος που τερµατίζει αργότερα από 15 λεπτά µετά τον τερµατισµό του πρώτου θα θεωρείται DNF. Αυτό
διαφοροποιεί τον rrs 35.

15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
15.1 Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να επιδεικνύει µία κόκκινη σηµαία σύµφωνα µε τη
δεύτερη πρόταση του rrs 61.1a. Αυτό τροποποιεί τον rrs 61.1a2. Το σκάφος πρέπει να επιδεικνύει
την κόκκινη σηµαία µέχρι να σταµατήσει να αγωνίζεται και πρέπει να ενηµερώσει την Επιτροπή
Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αµέσως µετά τον τερµατισµό του.
Αυτό τροποποιεί την τρίτη πρόταση του rrs 61.1a
15.2 Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραµµένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη Γραµµατεία Αγώνων
και να υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων
15.3 Το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων λήγει 60 λεπτά µετά τον τερµατισµό του τελευταίου σκάφους
στην τελευταία ιστιοδροµία της ηµέρας.
15.4 Το πρόγραµµα εκδίκασης θα ανακοινώνεται στους αγωνιζοµένους όχι αργότερα από 30 λεπτά µετά
τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων.
15.5 Τυχόν ενστάσεις από την Επιτροπή Αγώνων ή από την Επιτροπή Ενστάσεων θα ανακοινώνονται
στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων σύµφωνα µε τον rrs 61.1b
15.5 Κατάλογος των σκαφών τα οποία σύµφωνα µε την ΟΠ 13.2 αποδέχτηκαν παράβαση του rrs 42 ή
ακυρώθηκαν από τη επιτροπή ενστάσεων θα ανακοινώνονται στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων
πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων.
15.6 Την τελευταία ηµέρα των αγώνων, αιτήσεις επανάληψης ακροαµατικής διαδικασίας θα γίνονται
δεκτές µέχρι και 1 ώρα µετά την απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων. Αυτό διαφοροποιεί τον rrs 66.
16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
16.1 Θα εφαρµοσθεί το σύστηµα χαµηλής βαθµολογίας, rrs Α4
16.2 Εάν διεξαχθούν δύο (2) ιστιοδροµίες θα µετρήσουν όλες για τον υπολογισµό της βαθµολογίας κάθε
σκάφους.
16.3 Εάν διεξαχθούν τρεις ή περισσότερες ιστιοδροµίες θα εξαιρείται µία για τον υπολογισµό της
βαθµολογίας κάθε σκάφους. Αυτό διαφοροποιεί τον rrs Α2
16.4 Η κατάταξη των κατηγοριών θα εξαχθεί από τη γενική κατάταξη.
17. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ
Έλεγχος σκαφών µπορεί να γίνει µετά από ένσταση ή εντολή της Επιτροπής Αγώνων.
18. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΤΙΩΝ
18.1 Κάθε σκάφος πρέπει να φέρει αριθµούς επί του ιστίου του, οι οποίοι πρέπει να είναι εµφανείς και όχι
ίδιοι µε άλλου αγωνιζόµενου σκάφους στον ίδιο αγώνα.
18.2 Αλλαγή ιστίου είναι δυνατόν να γίνει µόνο µετά από έγκριση της Επιτροπής Αγώνων.
19. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
19.1 Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει µε το προπαρασκευαστικό σήµα να αποµακρύνονται και να
βρίσκονται πίσω από το Waiting area. Από την οδηγία αυτή εξαιρούνται τα σκάφη στα οποία
επιβαίνουν κριτές.
19.2 Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραµµατεία αγώνων. Οι χειριστές είναι υπεύθυνοι
για τις µετακινήσεις τους και θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) το οποίο
συνδέεται µε το διακόπτη της µηχανής και να είναι κάτοχοι διπλώµατος ταχυπλόου.
20. ΕΠΑΘΛΑ
20.1 Έπαθλα θα απονεµηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.
20.2 Ο Ν.Ο.∆. θα ενηµερώσει εγκαίρως τους Οµίλους των αθλητών για την ηµεροµηνία και τον χώρο
όπου θα πραγµατοποιηθεί η απονοµή του αγώνα «Σ.Παπάδη».
20.3 Θα απονεµηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές παµπαίδων – παγκορασίδων, γεννηµένοι από
το 2009 και έπειτα.
21. ΕΥΘΥΝΗ
Όλοι όσοι λαµβάνουν µέρος αγωνίζονται σύµφωνα µε τον Θεµελιώδη Κανόνα rrs 4. Οι ∆ιοργανωτές Όµιλοι,
η Επιτροπή Αγώνων, η Επιτροπή Ενστάσεων και οποιοσδήποτε έχει σχέση µε την διοργάνωση αυτού του

αγώνα, δεν φέρουν καµία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζηµιά, τραυµατισµό που µπορεί να
παρουσιασθεί σε άτοµα ή εξοπλισµό είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, εξαιτίας της συµµετοχής τους στους
αγώνες. Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στον θεµελιώδη κανόνα rrs 4 του Μέρους Ι των ∆ιεθνών
Κανονισµών Ιστιοδροµιών της ISAF « Απόφαση για την συµµετοχή σε ιστιοδροµία».

22. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
Στούµπος Μάνος
Αργυράκης Γιάννης
Μπόνας Πάρης
Κανελλάτος Γεώργιος
Ληµναίος Αρτέµιος
Αποστολάκης Νίκος
Στούµπος Σωτήριος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Πολυκανδριώτης Ευάγγελος
Χρήστου Φιλάρετος-Ευστράτιος
Πριτσούλης Χριστόφορος
Αντωνοπούλου ∆ανάη
Αντωνοπούλου Μυρτώ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
WIND

∆ιαδροµή: Εκκίνηση – 1 – 2 – 3 – 4 - Τερµατισµός

Διασυλλογικός Αγώνας «Σπύρου Παπαδή»
4 – 5 Φεβρουαρίου 2017

Διασυλλογικός Αγώνας «Σπύρου Παπαδή»
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