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ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ 

1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Ο αγϊνασ αυτόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με:  

1.1. Σουσ κανονιςμοφσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 3 τθσ Προκιρυξθσ του αγϊνα, όπωσ αυτοί 
τροποποιοφνται από τισ παροφςεσ Οδθγίεσ πλου. 

1.2. Σισ παροφςεσ Οδθγίεσ Πλου. 

ε περίπτωςθ αντίφαςθσ μεταξφ Προκιρυξθσ και οδθγιϊν Πλου υπεριςχφουν οι Οδθγίεσ Πλου. 

1.3. Ο κανόνασ RRS 28 τροποποιείται ωσ ακολοφκωσ: 

(α) ςτον κανόνα 28.1 διαγράφεται θ πρϊτθ πρόταςθ και αντικακίςταται με: 

«Ένα ςκάφοσ πρζπει να διαςχίςει τθν γραμμι εκκίνθςθσ μετά το ςιμα εκκίνθςθσ αφοφ 
προθγουμζνωσ ευρίςκεται εξ ολοκλιρου ςτθν προ εκκίνθςθσ περιοχι και να ιςτιοδρομιςει τθν 
διαδρομι που προβλζπεται από τισ οδθγίεσ πλου και να τερματίςει.» 

(β) ςτον κανόνα 28.2 διαγράφεται θ πρϊτθ πρόταςθ και αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:  

«Ένα νιμα που αναπαριςτά τθν πορεία ενόσ ςκάφουσ από τθν ςτιγμι που αρχίηει να πλθςιάηει 
τθν γραμμι εκκίνθςθσ από τθν προ εκκίνθςθσ περιοχι για να τθν διαςχίςει μζχρι να τερματίςει 
πρζπει όταν τεντωκεί ………» 

(γ) Προςτίκεται νζοσ κανόνασ 28.3: 

Η ποινι (OCS)  για ζνα ςκάφοσ που δεν κα διαςχίςει τθν γραμμι εκκίνθςθσ όπωσ απαιτείται 
από τον κανόνα 28.1 κα είναι : 

o Για μικοσ διαδρομισ  μεγαλφτερο των 20 ΝΜ ποινι 20% ςτον διορκωμζνο χρόνο και 
τουλάχιςτον 2 κζςεισ. 

o Για μικοσ διαδρομισ μικρότερο ι ίςο των 20 ΝΜ το ςκάφοσ κα βακμολογθκεί με τον 
αρικμό των ςυμμετεχόντων ςκαφϊν ςυν ζνα.»  

Αυτό τροποποιεί τουσ κανόνεσ Α4, Α5 και Α11» 

2. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΩΝΑ 

2.1. Θ γραμματεία του αγϊνα κα ευρίςκεται: 

o Μζχρι και τθν Παραςκευι 9 επτεμβρίου 2016 ςτα γραφεία του ΝΟΣΚ ςτθν Ναυτακλθτικι 
Μαρίνα του Διμου Καλλικζασ. 

o Από τα άββατο 10 επτεμβρίου 2016 ςτον Κόρφο, ςτο ςκάφοσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνων ι 
ςε γραφείο πλθςίον αυτοφ. 

3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΤ 

3.1. Οι ανακοινϊςεισ προσ τουσ αγωνιηόμενουσ κα αναρτϊνται: 

3.2. το Φάλθρο ςτον Επίςθμο Πίνακα Ανακοινϊςεων του ΝΟΣΚ. τον Κόρφο ςε πίνακα 
ανακοινϊςεων που κα βρίςκεται μπροςτά ςτο ςκάφοσ Επιτροπισ Αγϊνων.  
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3.3. Σα παραπάνω κα ςυνοδεφονται με ζνα θχθτικό και τθν ανάρτθςθ τθσ ςθμαίασ «L» του ΔΚ. 

4. ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ 

4.1. Οποιαδιποτε αλλαγι ςτισ Οδθγίεσ Πλου κα ανακοινϊνεται πριν από τισ 08:00 τθσ θμζρασ που κα 
τεκεί ςε ιςχφ, εκτόσ από οποιαδιποτε αλλαγι ςτο Πρόγραμμα των ιςτιοδρομιϊν που κα 
ανακοινϊνεται πριν τισ 20:00 τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ που κα τεκεί ςε ιςχφ. 

5. ΗΜΑΣΑ ΣΗ ΣΕΡΙΑ 

5.1. Σα ςιματα ςτθ ςτεριά κα επιδεικνφονται ωσ ακολοφκωσ: 

5.2. το Φάλθρο ςτον ιςτό ςτισ εγκαταςτάςεισ λιμζνοσ του ΝΟΣΚ. 

5.3. τον Κόρφο ςτον ιςτό του ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα. 

5.4. Ζπαρςθ του Απαντθτικοφ Επιςείοντα «AP» ςθμαίνει «Θ ιςτιοδρομία αναβάλλεται. Σο 
προειδοποιθτικό ςιμα δεν κα δοκεί νωρίτερα από (1/2) μιςι ϊρα μετά τθν υποςτολι του «AP». 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

Σετάρτθ             7/9/2016 19:00 Λιξθ χρονικοφ ορίου υποβολισ δθλϊςεων ςυμμετοχισ 

Πζμπτθ            8/9/2016 21:00 υγκζντρωςθ Κυβερνθτϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΝΟΣΚ. 

Παραςκευι     9/9/2016 16:00 Εκκίνθςθ 1θσ Ιςτιοδρομίασ : Φάλθρο - Κόρφοσ, μικουσ 
διαδρομισ 28 ΝΜ περίπου. 

άββατο         10/9/2016 21:00 Σελετι Απονομισ Επάκλων 1θσ Ιςτιοδρομίασ  

Κυριακι           13/9/2015 11:00 Εκκίνθςθ 2θσ Ιςτιοδρομίασ : Κόρφοσ – Φάλθρο,    μικουσ 
διαδρομισ 27 ΝΜ περίπου. 

 

7. ΔΙΑΔΡΟΜΕ - ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ 

7.1. 1θ ιςτιοδρομία Φάλθρο – Κόρφοσ. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ. 

7.2. 2θ ιςτιοδρομία Κόρφοσ – Φάλθρο. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ.  

8. ΗΜΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

Σα ςυμμετζχοντα ςκάφθ δεν υποχρεοφνται να φζρουν διακριτικά ςιματα κατθγοριϊν.  

9. ΟΡΙΜΟ  ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

9.1. Οι υποκατθγορίεσ  των καταμετρθμζνων κατά ORCi ςκαφϊν ορίηονται όπωσ φαίνεται ςτον 
ςυνθμμζνο πίνακα ςυμμετεχόντων ςκαφϊν. 

9.2. Οι υποκατθγορίεσ  των καταμετρθμζνων κατά IRC ςκαφϊν ορίηονται όπωσ φαίνεται ςτον 
ςυνθμμζνο πίνακα ςυμμετεχόντων ςκαφϊν. 

9.3. Οι υποκατθγορίεσ των καταμετρθμζνων κατά ORC Club και ORC Club Non Spinnaker ςκαφϊν 
ορίηονται όπωσ φαίνεται ςτον ςυνθμμζνο πίνακα ςυμμετεχόντων ςκαφϊν. 
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10. ΕΚΚΙΝΗΗ  

10.1. Θ εκκίνθςθ κα δοκεί ςφμφωνα με τον Κανόνα 26 των Διεκνϊν Κανονιςμϊν Ιςτιοδρομιϊν 
τθσ ISAF 2013-2016 ωσ ακολοφκωσ: 

o κάφθ ORCi  με προειδοποιθτικό ςιμα τον αρικμθτικό επιςείοντα «2» του Δ.Κ.. 
o κάφθ IRC με προειδοποιθτικό ςιμα τθ ςθμαία τθσ κλάςθσ (Λευκι με μπλε ςιμα IRC). 
o κάφθ ORC CLUB NS με προειδοποιθτικό ςιμα τον αρικμθτικό επιςείοντα «1» του Δ.Κ..  
o κάφθ ORC Club  με προειδοποιθτικό ςιμα τον αρικμθτικό επιςείοντα «1» του Δ.Κ.. 

10.2. Σο προειδοποιθτικό ςιμα κα δοκεί 5 λεπτά πριν από τθν εκκίνθςθ. 

10.3. Ζνα ςκάφοσ δεν μπορεί να εκκινιςει αργότερα από 9 λεπτά μετά το ςιμα τθσ εκκίνθςθσ 
(Σροποποίθςθ του κανόνα RRS Α4).  

10.4. Θ Επιτροπι Αγϊνων μπορεί να παρατείνει κατά τθν κρίςθ τθσ το όριο των 9 λεπτϊν ςε 
περίπτωςθ άπνοιασ.   

10.5. Οι χρόνοι τθσ εκκίνθςθσ πρζπει να λαμβάνονται από τα οπτικά ςιματα. Θ αποτυχία ενόσ 
θχθτικοφ ςιματοσ πρζπει να αγνοείται. 

10.6. Θ Επιτροπι Αγϊνων, κατά τθν κρίςθ τθσ, μπορεί να εκκινιςει δφο ι περιςςότερεσ 
κατθγορίεσ ςκαφϊν μαηί, επιδεικνφοντασ ταυτόχρονα τα διακριτικά ςιματα των κατθγοριϊν ςτο 
προειδοποιθτικό ςιμα. 

11. ΓΡΑΜΜΕ ΕΚΚΙΝΗΕΩΝ & ΣΕΡΜΑΣΙΜΩΝ 

Ενδεικτικά ςχεδιαγράμματα των γραμμϊν εκκινιςεων και τερματιςμϊν και τθσ inshore διαδρομισ, 
φαίνονται ςτα ςυνθμμζνα προςαρτιματα. 

 
11.1. ΓΡΑΜΜΕ ΕΚΚΙΝΗΕΩΝ 

11.1.1. Γραμμι εκκίνθςθσ 1θσ ιςτιοδρομίασ ΦΑΛΗΡΟ - ΚΟΡΦΟ (Προς. 1) 

Θ εκκίνθςθ κα δοκεί εντόσ του Φαλθρικοφ κόλπου.  

Θ γραμμι εκκίνθςθσ κα είναι θ νοθτι ευκεία μεταξφ πορτοκαλί ςθμαίασ με τα γράμματα RC επί 
του ιςτοφ του ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνων ςτο δεξιό άκρο και φουςκωτοφ κυλινδρικοφ 
ςθμαντιρα χρώματοσ  πορτοκαλί ςτο αριςτερό άκρο. 

Σα ςιματα τθσ εκκίνθςθσ κα δοκοφν από το ςκάφοσ τθσ Επιτροπισ. 

Αν οι ςυνκικεσ δεν είναι ιδανικζσ, το ςκάφοσ Επιτροπισ Αγϊνων, μπορεί να κρατιςει τθν κζςθ 
του χρθςιμοποιϊντασ μθχανι.  

11.1.2. Γραμμι εκκίνθςθσ 2θσ ιςτιοδρομίασ ΚΟΡΦΟ - ΦΑΛΗΡΟ (Προς. 2) 

Θ εκκίνθςθ κα δοκεί ζξω από τον κόλπο του Κόρφου.  

Θ γραμμι εκκίνθςθσ κα είναι θ νοθτι ευκεία μεταξφ πορτοκαλί ςθμαίασ με τα γράμματα RC επί 
του ιςτοφ του ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνων ςτο δεξιό άκρο και ποντιςμζνου ςθμαντιρα με 
κοντάρι και ςθμαία χρώματοσ κόκκινου ςτο αριςτερό άκρο. 

Σα ςιματα τθσ εκκίνθςθσ κα δοκοφν από το ςκάφοσ τθσ Επιτροπισ. 

Όταν οι ςυνκικεσ δεν είναι ιδανικζσ, το ςκάφοσ Επιτροπισ Αγϊνων, μπορεί να κρατιςει τθν κζςθ 
του χρθςιμοποιϊντασ μθχανι.  
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11.1.4  Αναφορά ςυμμετοχισ ςκαφών πριν από κάκε εκκίνθςθ. 

Κάκε ςκάφοσ που προτίκεται να πάρει εκκίνθςθ οφείλει μζχρι ζνα λεπτό πριν το Προειδοποιθτικό 
ςιμα, να περάςει από τθν  Επιτροπι Αγϊνων και να αναφζρει τον αρικμό του ιςτίου του, ϊςτε να 
καταγραφεί από τθν Γραμματεία τθσ Επιτροπισ Αγϊνων. 

κάφθ  που  για  οποιοδιποτε λόγο  δεν  πρόλαβαν να είναι  ςτθ γραμμι εκκίνθςθσ ζγκαιρα και να 
κάνουν χριςθ τθσ δυνατότθτασ για εκκίνθςθ που τουσ παρζχει το άρκρο 10, οφείλουν να 
ειδοποιιςουν, μετά το ςιμα εκκίνθςθσ, με το VHF  τθν  Επιτροπι  Αγϊνων  για  τθν πρόκεςι τουσ 
να εκκινιςουν. Σο ίδιο ιςχφει και για όςα ςκάφθ δεν πρόλαβαν να απογραφοφν πριν το 
Προειδοποιθτικό ςιμα. 

Θ Επιτροπι Αγϊνων μπορεί να χαρακτθρίςει DNC όλα τα ςκάφθ που δεν ανζφεραν τθν παρουςία  
τουσ ςτθν γραμμι εκκίνθςθσ. 

11.2. ΓΡΑΜΜΕ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ 

11.2.1. Γραμμι τερματιςμοφ 1θσ ιςτιοδρομίασ ΦΑΛΗΡΟ - ΚΟΡΦΟ (Προς. 1) 

Θ γραμμι τερματιςμοφ ςτον Κόρφο ορίηεται δεξιά από μπλε ςθμαία επί ιςτοφ ςτθ ςτεριά που κα 
είναι το κλιμάκιο τερματιςμοφ, πλθςίον του φάρου ειςόδου (FL W 4S 5M) ςτον εςωτερικό όρμο 
του Κόρφου και αριςτερά ποντιςμζνου ςθμαντιρα με κοντάρι και ςθμαία χρώματοσ κόκκινου ςε 
απόςταςθ περίπου 150 μζτρων και ςε διόπτευςθ περίπου 180ο.                                                                                              
ε περίπτωςθ απϊλειασ του ποντιςμζνου ςθμαντιρα το κλιμάκιο τερματιςμοφ κα τερματίηει τα 
διερχόμενα ςκάφθ, ςφμφωνα με τθν προαναφερόμενθ διόπτευςθ.  

11.2.2. Γραμμι τερματιςμοφ 2θσ ιςτιοδρομίασ ΚΟΡΦΟ – ΦΑΛΗΡΟ (Προς. 2) 

Γραμμι τερματιςμοφ ςτο Φάλθρο κα είναι  νοθτι ευκεία που ςυνδζει αριςτερά ςθμαία χρϊματοσ 
μπλε τοποκετθμζνθ ςτο ακρομϊλιο του λιμζνοσ τθσ Καλλικζασ και δεξιά ποντιςμζνου φουςκωτοφ 
ςθμαντιρα χρώματοσ πορτοκαλί ςε απόςταςθ περίπου 150 μζτρων και ςε διόπτευςθ περίπου 
200ο. ε περίπτωςθ απϊλειασ του ποντιςμζνου ςθμαντιρα το κλιμάκιο τερματιςμοφ κα τερματίηει 
τα διερχόμενα ςκάφθ, ςφμφωνα με τθν προαναφερόμενθ διόπτευςθ.                                                                                             

11.2.3. τουσ ποντιςμζνουσ ςθμαντιρεσ που αποτελοφν άκρα γραμμισ τερματιςμοφ κα 
καταβλθκεί προςπάκεια να τοποκετθκεί αναλάμπων λευκόσ φανόσ (strobe light) κατά τθν 
διάρκεια τθσ νφκτασ. Σο ςβιςιμο, ι κακι λειτουργία ι θ ενδεχόμενθ απουςία αναλάμποντα 
φανοφ ςτα ςθμεία τερματιςμοφ δεν δίνει το δικαίωμα ςτουσ αγωνιηόμενουσ, αιτιςεωσ προσ τθν 
Επιτροπι Αγϊνων, για επανόρκωςθ.  
 

              11.2.5  Σερματίηοντα ςκάφθ 

Κάκε ςκάφοσ που τερματίηει κα επιςθμαίνεται από το κλιμάκιο τερματιςμοφ τθσ Επιτροπισ 
Αγϊνων με ζνα θχθτικό. Σα ςκάφθ που τερματίηουν πρζπει μετά τον τερματιςμό τουσ να 
αναφζρουν ςτο VHF τον αρικμό ιςτίου και το όνομα του ςκάφουσ ςτθν Επιτροπι. Είναι ευκφνθ 
κάκε ςκάφουσ να βεβαιωκεί από τθν Επιτροπι Αγϊνων ότι τερμάτιςε. 

12. ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΗ 

12.1. Μερικι ανάκλθςθ κα δοκεί ςφμφωνα με τον κανόνα 29.1 των Διεκνϊν Κανονιςμϊν 
Ιςτιοδρομιϊν τθσ ISAF 2013-2016. 
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12.2. Εάν υπάρχει δυνατότθτα, θ Επιτροπι Αγϊνων κα προςπακιςει να ειδοποιιςει 
ονομαςτικϊσ μζςω VHF τα πρόωρα εκκινιςαντα ςκάφθ. Μθ ειδοποίθςθ ι κακυςτζρθςθ 
ειδοποίθςθσ δεν δίνει το δικαίωμα ςτουσ αγωνιηόμενουσ για αίτθςθ επανόρκωςθσ. Αυτό 
τροποποιεί τον κανόνα RRS 62.1 (a).  

13. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΗ 

13.1. Γενικι ανάκλθςθ κα δοκεί ςφμφωνα με τον κανόνα 29.2 των Διεκνϊν Κανονιςμϊν 
Ιςτιοδρομιϊν τθσ ISAF 2013-2016. 

13.2. Όταν ζχει δοκεί Γενικι ανάκλθςθ, θ εκκίνθςθ τθσ επόμενθσ κλάςθσ κα αναβάλλεται 
αναλόγωσ. 

14. ΩΡΑ 

Όλεσ οι ϊρεσ για τον αγϊνα «Κόρφοσ 2016» αναφζρονται ςε ϊρα Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν (Σθλ. 
14844). 

15. ΠΡΟΓΝΩΗ ΚΑΙΡΟΤ 

Πρόγνωςθ καιροφ δεν κα δοκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ από τθν Επιτροπι Αγϊνων. 

16. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ 

16.1. Για τα καταμετρθμζνα ςκάφθ κατά ORCi το χρονικό όριο τερματιςμοφ είναι το διπλάςιο 
του Γενικοφ Βακμοφ Ικανότθτασ (G.P.H.) πολλαπλαςιαςμζνο επί τον αρικμό των μιλίων τθσ κάκε 
ιςτιοδρομίασ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 6 αυτϊν των Οδθγιϊν Πλου. 

16.2. Για τα καταμετρθμζνα ςκάφθ κατά IRC το χρονικό όριο τερματιςμοφ είναι το διπλάςιο του 
υντελεςτι B.S.F. πολλαπλαςιαςμζνο επί τον αρικμό των μιλίων τθσ κάκε ιςτιοδρομίασ, όπωσ 
αναφζρονται ςτο άρκρο 6 αυτϊν των Οδθγιϊν Πλου.   

16.3. Για τα καταμετρθμζνα κατά ORC Club  και ORC Club Non Spinnaker το χρονικό όριο 
τερματιςμοφ είναι το διπλάςιο του Γενικοφ Βακμοφ Ικανότθτασ (G.P.H.) πολλαπλαςιαςμζνο επί 
τον αρικμό των μιλίων τθσ κάκε ιςτιοδρομίασ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 6 αυτϊν των 
Οδθγιϊν Πλου.    

16.4. Σα χρονικά όρια τερματιςμοφ κάκε ςκάφουσ αναγράφονται ςτα φφλλα ζναρξθσ 
ιςτιοδρομιϊν.  

17. ΤΣΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΕΩ ΧΡΟΝΟΤ  

17.1. Κατθγορία ςκαφών ORCi 

Για τθν κατθγορία ORCi ςτα αποτελζςματα κα εφαρμοςκεί ο τφποσ Performance Curve Scoring – 
Constructed Course. 

ε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Αγϊνων κρίνει ότι δεν ζχει αςφαλι ςτοιχεία για τισ ςυνκικεσ 

ιςτιοδρομίασ ι ότι οι καιρικζσ ςυνκικεσ δεν είναι κατάλλθλεσ για τθν εξαγωγι των 

αποτελεςμάτων με το ςφςτθμα αυτϊν, κα εφαρμοςτεί ςφςτθμα διόρκωςθσ χρόνου Tripple 

Number Scoring. 
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Σα δεδομζνα των μετριςεων τθσ Επιτροπισ Αγϊνων ςχετικά με το μικοσ τθσ διαδρομισ, τθν 
ταχφτθτα και τθν διεφκυνςθ του ανζμου δεν μποροφν να αποτελζςουν λόγο αίτθςθσ για 
επανόρκωςθ.  

17.2. Κατθγορία ςκαφών IRC 

Για τθν κατθγορία ςκαφϊν IRC κα εφαρμοςτεί ο τφποσ Time on Time ςφμφωνα με το ςφςτθμα IRC. 

17.3. Κατθγορίεσ ςκαφών ORC Club και ORC Club Non Spinnaker. 

Για τισ κατθγορίεσ ORC Club και ORC Club Non Spinnaker ςτα αποτελζςματα κα εφαρμοςκεί ο 
τφποσ Performance Line Scoring. Εναλλακτικά κα χρθςιμοποιθκεί το ςφςτθμα Tripple Number 
Scoring 

17.4. Για τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων κα χρθςιμοποιθκεί το πραγματικά διανυόμενο μικοσ 
διαδρομισ. 

18. ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

18.1. Θα εφαρμοςτεί το ςφςτθμα χαμθλισ βακμολογίασ , ςφμφωνα με τον κανόνα 4 του 
παραρτιματοσ Α, του διεκνοφσ κανονιςμοφ ιςτιοδρομιϊν Racing Rules of Sailing (RRS) τθσ I.S.A.F. 
2013-2016. 

18.2. Θ Βακμολογία κάκε ςκάφουσ κα είναι το άκροιςμα των βακμολογιϊν που ζλαβε ςε κάκε 
ιςτιοδρομία. Οι νικθτζσ του αγϊνα «ΚΟΡΦΟ 2016» κα αναδειχκοφν με τθν άκροιςθ των 
βακμολογιϊν των δυο ιςτιοδρομιϊν. 

18.3. Ο βακμόσ βαρφτθτασ κάκε διαδρομισ ιςοφται με 1.00. 

18.4. Δεν εξαιρείται καμία διαδρομι.  

18.5. Συχόν ιςοβακμίεσ κα επιλφονται ςφμφωνα με τον κανόνα A8.2 των RRS. 

18.6. Αρκεί θ ολοκλιρωςθ μίασ διαδρομισ για να κεωρθκεί ζγκυροσ ο αγϊνασ.  

18.7. Θ βακμολογία των υποκατθγοριϊν κα εξάγεται από τθν Γενικι Κατάταξθ.  

19. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΟΙΝΕ 

19.1. Για παραβάςεισ άλλεσ του Μζρουσ 2 των Διεκνϊν Κανονιςμϊν Ιςτιοδρομιϊν τθσ ISAF 
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ Ειδικζσ Διατάξεισ (ΕΙΟ/ΕΑΘ) ςτουσ Διεκνείσ Κανόνεσ Ιςτιοδρομιϊν 
(RRS) για τουσ Αγϊνεσ Ανοικτισ Θαλάςςθσ 2016. 

19.2. Θα εφαρμοςκεί ποινι ςτροφισ 360ο για παράβαςθ κανόνα του Μζρουσ 2 των Διεκνϊν 
Κανόνων Ιςτιοδρομιϊν τθσ ISAF 2013-2016 (κανόνασ RRS 44.2). Ζνα ςκάφοσ που ζχει 
αυτοτιμωρθκεί πρζπει να ςυμπλθρϊςει μία διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ςτθ Γραμματεία, μζςα ςτο 
χρονικό όριο που προβλζπεται για υποβολι ενςτάςεων. 

19.3. κάφοσ που δεν διζςχιςε τθν γραμμι εκκίνθςθσ όπωσ προβλζπεται από τον κανόνα 28 
όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε από τισ παροφςεσ ΟΠ (OCS) κα λαμβάνει ποινι ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτθν Οδθγία πλου 1.3.γ.  
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20. ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

20.1. Μετά το τζλοσ κάκε ιςτιοδρομίασ κα εκδίδονται προςωρινά αποτελζςματα που κα 
αναρτϊνται ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων. 

20.2. Σα τελικά αποτελζςματα κα εκδοκοφν μετά από τθν εκδίκαςθ τυχόν ενςτάςεων. 

21. ΔΗΛΩΗ ΜΗ ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 

ε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια του αγϊνα, δεν τθρικθκαν οι κανονιςμοί που αναφζρονται 
ςτθν Προκιρυξθ του Αγϊνα και τισ Οδθγίεσ Πλου, ο εντεταλμζνοσ εκπρόςωποσ του ςκάφουσ 
οφείλει να το δθλϊςει γραπτά ςτθν Επιτροπι Αγϊνων, το αργότερο δφο (2) ϊρεσ μετά τον 
τερματιςμό του, ςτο Ειδικό Ζντυπο, που διακζτει θ Επιτροπι Αγϊνων. 

22. ΕΝΣΑΕΙ   

22.1. Οι ενςτάςεισ πρζπει να είναι γραμμζνεσ ςτο ειδικό ζντυπο που διατίκεται από τθν 
Επιτροπι Αγϊνων και να υποβάλλονται εντόσ του χρονικοφ ορίου. Προσ διευκόλυνςθ τθσ 
παραλαβισ των ενςτάςεων οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τθν Επιτροπι 
Αγϊνων ςτο κανάλι VHF. 

22.2. Δεν απαιτείται παράβολο για τθν υποβολι ζνςταςθσ, εκτόσ από  το κόςτοσ καταμζτρθςθσ 
όταν θ ζνςταςθ αφορά ςε καταμζτρθςθ ςκάφουσ. 

22.3. Για κάκε ςκάφοσ, το χρονικό όριο υποβολισ ενςτάςεων λιγει δφο (2) ϊρεσ μετά τον 
τερματιςμό του. 

22.4. Συχόν ενςτάςεισ κα εκδικαςκοφν τθν Δευτζρα 12/9/2016 ςτα γραφεία του ΝΟΣΚ. Οι 
εντεταλμζνοι εκπρόςωποι των ςκαφϊν κα ενθμερωκοφν ζγκαιρα από τθν Γραμματεία τθσ 
Επιτροπισ Αγϊνων, για τθν ακριβι ϊρα και τθν ςειρά εκδίκαςθσ των ενςτάςεων τουσ. Οι 
εντεταλμζνοι εκπρόςωποι των ενεχομζνων ςκαφϊν οφείλουν με δικι τουσ ευκφνθ, να 
ενθμερϊςουν τουσ μάρτυρεσ τουσ, αν υπάρχουν, ϊςτε να παραςτοφν. 

23. ΑΚΙΝΗΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ     

23.1. Οι μθχανζσ των ςυμμετεχόντων ςκαφϊν πρζπει να μθν λειτουργοφν με το 
προπαραςκευαςτικό ςιμα τθσ εκκίνθςθσ. 

23.2. Απαγορεφεται χριςθ μθχανισ για πρόωςθ του ςκάφουσ (Κανόνασ RRS 42). ε περίπτωςθ 
προςάραξθσ ι ςφγκρουςθσ με άλλο ςκάφοσ ι αντικείμενο ιςχφει ο Κανόνασ RRS 42.3.h. 

24. ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΑ  

κάφθ που για οποιοδιποτε λόγο και ςε οποιοδιποτε ςθμείο, όποιασ ιςτιοδρομίασ 
εγκαταλείψουν τον αγϊνα, είναι υποχρεωμζνα να ειδοποιιςουν το ταχφτερο δυνατόν τθν 
Επιτροπι Αγϊνων δίνοντασ τα ακόλουκα ςτοιχεία: με τον τρόπο που υποδεικνφεται παρακάτω: 

o Όνομα κάφουσ 
o Αρικμόσ  ιςτίων 
o Σόποσ εγκαταλείψεωσ (ςθμείο διαδρομισ) 
o Χρόνοσ εγκαταλείψεωσ 
o Αιτία εγκαταλείψεωσ 
o Ποφ ευρίςκεται το εγκαταλείψαν ςκάφοσ 
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o Λιμάνι ι όρμοσ προοριςμοφ 
 

Κάκε παράβαςθ του παραπάνω άρκρου μπορεί να ζχει ωσ ποινι «Ακφρωςθ μθ εξαιρετζα από το 
κανόνα RRS 90.3 (b) (DNE)» χωρίσ δικαίωμα ακροαματικισ διαδικαςίασ, ςε τροποποίθςθ του 
κανόνα RRS 63.1. 

Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία Πλου 24 μπορεί να αποτελζςει λόγο εφαρμογισ του κανόνα RRS 
69, ενϊ ο διοργανωτισ όμιλοσ διατθρεί το δικαίωμα, με απόφαςθ του Δ, να αποκλείςει όςουσ 
δεν ςυμμορφϊνονται, από τουσ αγϊνεσ που διοργανϊνει για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα και να 
υποβάλλει αίτθςθ ςτθν Εκνικι Αρχι για επιβολι ποινισ ςτο ςκάφοσ. 

25. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

25.1. Κατά τθν διάρκεια των εκκινιςεων και των τερματιςμϊν, θ επικοινωνία με VHF κα γίνεται 
ςτο κανάλι 71. Συνιστάται μετ΄επιτάσεως ςε όλα τα αγωνιηόμενα ςκάφθ να ακοφν και να 
επικοινωνοφν ςτο κανάλι 71 κατά τθν διάρκεια του αγϊνα για λόγουσ αςφαλείασ. 

Επίςθσ είναι υποχρεωτικι, για λόγουσ αςφαλείασ, θ ςυνεχισ λειτουργία κακϋ όλθ τθν διάρκεια 
του αγϊνα του κινθτοφ τθλεφϊνου που ζχει δθλωκεί κατά τθν εγγραφι του ςκάφουσ. 

25.2. Επικοινωνία με Επιτροπι Αγώνων 

o Γιϊργοσ Κατζκοσ, RO, 694 435 6225 
o Αλζξανδροσ Θεοδωρίδθσ Ζφοροσ Ανοικτισ Θάλαςςασ ΝΟΣΚ 6947 568316 

26. ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΦΩΝ 

26.1. Θα γίνουν ζλεγχοι καταμζτρθςθσ και επικεωριςεισ των ςυμμετεχόντων ςκαφϊν ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτισ Ειδικζσ Διατάξεισ τθσ ΕΑΘ/ΕΙΟ για τουσ Αγϊνεσ Ανοικτισ Θαλάςςθσ 2016. 

26.2. Θ Επιτροπι Αγϊνων μπορεί να ελζγξει απροειδοποίθτα οποιοδιποτε ςκάφοσ ςε 
οποιοδιποτε ςθμείο (ξθρά ι κάλαςςα) και οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι κατά το διάςτθμα 
9/9/2016 και ϊρα 09.00 ζωσ και 11/9/2016. 

26.3. τθ διάκεςθ τθσ Επιτροπισ καταμζτρθςθσ πρζπει να υπάρχει ςε κάκε ςκάφοσ αντίγραφο 
του  πιςτοποιθτικοφ καταμζτρθςθσ ζντυπο ι θλεκτρονικό μαηί με το Measurement Inventory 
(όπου απαιτείται). 

26.4. Ο ιδιοκτιτθσ ι ο εντεταλμζνοσ εκπρόςωποσ αυτοφ πρζπει να γνωρίηει ότι: 

o ςφμφωνα με τον κανονιςμό RRS 78.1 ζχει τθν ευκφνθ να διατθρεί το ςκάφοσ ςφμφωνο με τουσ 
κανονιςμοφσ τθσ κατθγορίασ.  

o ςφμφωνα με τον κανονιςμό OSR 1.02.1 πρζπει να κακορίςει ζνα άτομο που κα αναλάβει τισ 
ευκφνεσ του επικεφαλισ (υπευκφνου) ςτθν περίπτωςθ εξουδετζρωςθσ του ιδίου και 

o  ςφμφωνα με τον κανόνα OSR 6.05.03 τουλάχιςτον ζνα μζλοσ του πλθρϊματοσ πρζπει να είναι 
εξοικειωμζνο με τισ διαδικαςίεσ Πρϊτων Βοθκειϊν, Τποκερμία, Πνιγμό, Καρδιοπνευμονικι 
αναηωογόνθςθ και ςχετικά ςυςτιματα επικοινωνίασ. 

26.5. Όλα τα πανιά που κα φζρουν τα ςκάφθ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ κατθγορίεσ ORC 
International, ORC Club & ORC Club NS, εκτόσ των πανιϊν κυζλλθσ, πρζπει να είναι 
καταμετρθμζνα και να φζρουν ζγκυρθ ςφραγίδα καταμζτρθςθσ IMS. 
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26.6. τα ςκάφθ IRC επιτρζπεται θ αλλαγι των πλωριϊν πανιϊν και των μπαλονιϊν που 
φζρονται επί του ςκάφουσ εφόςον ο αρικμόσ τουσ και θ επιφάνεια τουσ είναι ςφμφωνα με τα 
αναγραφόμενα ςτο πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ, ςε τροποποίθςθ του κανόνα IRC 21.1.5.d.  

27. ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ  

27.1. Οι εντεταλμζνοι εκπρόςωποι των ςυμμετεχόντων ςκαφϊν οφείλουν να κατακζςουν 
γραπτι κατάςταςθ με τα ονοματεπϊνυμα όλων των επιβαινόντων, ςε ειδικό ζντυπο, που 
διατίκεται ςτθ Γραμματεία του Ομίλου μαηί με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ το αργότερο ζωσ τθν 
Σετάρτθ 7/9/2016 και ϊρα 19:00. 

27.2. Σο ςφνολο του βάρουσ του πλθρϊματοσ που επιβαίνει ςε κάκε ςκάφοσ κατά τθν διάρκεια 
των ιςτιοδρομιϊν δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το αντίςτοιχο αναγραφόμενο ςτο Πιςτοποιθτικό 
καταμζτρθςθσ. 

27.3. Αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ των πλθρωμάτων επιτρζπεται μόνο μετά από γραπτι ενθμζρωςθ 
τθσ Επιτροπισ Αγϊνων ςε ειδικό ζντυπο που διατίκεται από τθν Γραμματεία και ζγκριςθ τθσ, το 
αργότερο 2 ϊρεσ πριν τθν εκκίνθςθ κάκε ιςτιοδρομίασ. 

27.4. Για λόγουσ αςφαλείασ και ευκφνθσ τόςο του εντεταλμζνου εκπροςϊπου του ςκάφουσ όςο 
και τθσ Επιτροπισ Αγϊνων, θ διαπίςτωςθ λανκαςμζνθσ ι ελλιποφσ κατάςταςθσ πλθρϊματοσ 
μπορεί να επιφζρει ακφρωςθ του ςκάφουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιςτιοδρομία. 

28. ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΕΠΙ ΚΑΦΩΝ  

28.1. Σα ςκάφθ που φζρουν ατομικι διαφιμιςθ κατά τθν διάρκεια των αγϊνων πρζπει να είναι 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 20 τθσ ISAF (ISAF Advertising Code) και επί πλζον με 
όςα ορίηει ςχετικά θ Εκνικι Αρχι.  

28.2. Θ εφαρμογι των διατάξεων του Κανονιςμοφ 20 τθσ ISAF (ISAF Advertising Code) κα 
ιςχφςει από τθν 07:00 τθσ Παραςκευισ  9/9/2016 μζχρι και τθν Δευτζρα 12/9/2016 και ϊρα 
12:00. 

28.3. κάφθ που φζρουν ατομικι διαφιμιςθ πρζπει να ζχουν ςχετικι γραπτι άδεια από τθν 
Εκνικι Αρχι και να κατακζςουν αντίγραφο τθσ αδείασ μαηί με τθν διλωςθ ςυμμετοχισ. 

28.4. Θ Οργανωτικι Επιτροπι μπορεί να απαιτιςει από τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ να επιδείξουν 
αυτοκόλλθτο λογότυπο του χορθγοφ και ςτισ δφο πλευρζσ τθσ πλϊρθσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
διοργάνωςθσ κακϊσ και ανάλογθσ ςθμαίασ ανθρτθμζνθσ ςτθν εξαρτία, ςφμφωνα με τον 
Κανονιςμό 20 τθσ ISAF (ISAF Advertising Code). 
Σα αυτοκόλλθτα και τισ ςθμαίεσ  κα τα προμθκεφει θ Οργανωτικι Επιτροπι. 

28.5. Θ Οργανωτικι Επιτροπι μπορεί επίςθσ να απαιτιςει τθν εγκατάςταςθ χωρίσ κόςτοσ, ςτα 
ςυμμετζχοντα ςκάφθ βιντεοκάμερασ ι ςυςκευισ αναμετάδοςθσ ςτίγματοσ του ςκάφουσ, ενϊ 
μπορεί να χρθςιμοποιιςει εικόνεσ από τον αγϊνα για τθν προβολι των αγϊνων και των 
προοριςμϊν των. 

29. ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΝΤΧΣΑ 

Από τθν δφςθ του θλίου ο Διεκνισ Κανονιςμόσ Αποφυγισ υγκροφςεων ςτθ κάλαςςα αντικακιςτά 
τουσ κανονιςμοφσ του Μζρουσ 2 των Διεκνϊν Κανονιςμϊν Ιςτιοδρομιϊν τθσ ISAF. τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου τα ςκάφθ οφείλουν να ζχουν αναμμζνουσ τουσ φανοφσ που προβλζπονται από τον 
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Διεκνι Κανονιςμό Αποφυγισ υγκροφςεων ςτθ κάλαςςα, οι οποίοι πρζπει να είναι τοποκετθμζνοι 
κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε ςε καμία περίπτωςθ να μθν καλφπτονται από τα πανιά. Σα ςκάφθ πρζπει 
υποχρεωτικά να διακζτουν εφεδρικοφσ φανοφσ. 

30. ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΦΩΝ 

30.1. Όλα τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ ςτο αγϊνα, οφείλουν να διακζτουν ζγκυρθ αςφαλιςτικι 
κάλυψθ ζναντι τρίτων (πράγματα και πρόςωπα). 

30.2. Σο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο πρζπει να καλφπτει ρθτά τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων 
κατά τθν ςυμμετοχι του ςκάφουσ ςε αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ. 

31. ΕΤΘΤΝΗ 

31.1. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτον αγϊνα «Κόρφοσ 2016» αποδζχονται ότι διζπονται από τουσ 
Διεκνείσ Κανονιςμοφσ Ιςτιοδρομιϊν τθσ I.S.A.F. (RRS 2013 - 2016) και τουσ λοιποφσ Κανονιςμοφσ 
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ, τισ Οδθγίεσ πλου και τθν Προκιρυξθ του Αγϊνα, 
κακϊσ και ςτισ τροποποιιςεισ τουσ. 

31.2. Με τθν διλωςθ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ Προκιρυξθσ του αγϊνα,  οι 
ςυμμετζχοντεσ ςτον αγϊνα «Κόρφοσ 2016» αποδζχονται ρθτά ότι ςυμμετζχουν και αγωνίηονται 
αποκλειςτικά με δικι τουσ ευκφνθ.   

31.3. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον αγϊνα «Κόρφοσ 2016» αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλιρου οποιαδιποτε 
ευκφνθ για ηθμιζσ που μπορεί να προκλθκοφν ςε τρίτα άτομα ι τα υπάρχοντά τουσ,  τουσ 
εαυτοφσ τουσ ι τα υπάρχοντά τουσ, τόςο ςτθ ςτεριά όςο και ςτθ κάλαςςα ωσ ςυνζπεια τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ ςτθ διοργάνωςθ, απαλλάςςοντασ από κάκε ευκφνθ τον Οργανωτι Όμιλο, τθν 
Επιτροπι Αγϊνων, τθν Επιτροπι Ενςτάςεων, τον χορθγό, εάν υπάρχει, και οποιοδιποτε μζλοσ 
εμπλεκόμενο ςτθν διοργάνωςθ κάτω από οποιαδιποτε ιδιότθτα.  

31.4. Οφτε οι οργανωτζσ, οφτε οποιαδιποτε άλλθ Επιτροπι που ζχει ςχζςθ με τον αγϊνα φζρει 
καμία ευκφνθ για οποιεςδιποτε υλικζσ και θκικζσ ηθμίεσ ι βλάβεσ ςτο υλικό, για βλάβεσ 
προερχόμενεσ από τραυματιςμό ι κάνατο προςϊπου ςτουσ μετζχοντεσ ι τρίτουσ, που τυχόν 
ςυμβοφν κατά  τθν διάρκεια του αγϊνα ι οποιαδιποτε άλλθ ϊρα εν ςχζςει προσ αυτόν. 

31.5. Είναι αρμοδιότθτα και αποκλειςτικι ευκφνθ του κυβερνιτθ και όςων χειρίηονται το 
ςκάφοσ να κρίνουν τον επαρκι βακμό εκπαιδεφςεωσ και εμπειρίασ του πλθρϊματοσ κακϊσ και 
τον ικανό αρικμό αυτοφ, ϊςτε να χειρίηονται το ςκάφοσ που επιβαίνουν με απόλυτθ αςφάλεια, 
τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και αξιοπλοΐα του ςκάφουσ ςτο οποίο επιβαίνουν , εν ςχζςει προσ 
τθν ζνταςθ του ανζμου, τθν κατάςταςθ τθσ κάλαςςασ και τισ μετεωρολογικζσ προγνϊςεισ και να 
αποφαςίςουν αν κα λάβουν μζροσ ι όχι ςτον προγραμματιςμζνο αγϊνα ι ιςτιοδρομία του 
αγϊνα «Κόρφοσ 2016». 

31.6. Ο κυβερνιτθσ πρζπει να εξαςφαλίηει ότι θ γάςτρα, θ εξαρτία και όλοσ ο εξοπλιςμόσ του 
ςκάφουσ ευρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ, κακϊσ και ότι ό εξοπλιςμόσ αςφαλείασ του ςκάφουσ 
ςυντθρείται κανονικά, το δε πλιρωμα γνωρίηει που βρίςκεται και πωσ χρθςιμοποιείται. 

31.7. Ιδιαίτερα εφιςτάται θ προςοχι ςτον κεμελιϊδθ κανόνα RRS 4 του Μζρουσ Ι των Διεκνϊν 
Κανονιςμϊν Ιςτιοδρομιϊν τθσ ISAF «Απόφαςθ για τθν ςυμμετοχι ςε ιςτιοδρομία» κακϊσ και ςτα 
οριηόμενα ςτισ Ειδικζσ Διατάξεισ Εκνικισ Αρχισ (ΕΙΟ/ΕΑΘ) για τουσ Αγϊνεσ Ανοικτισ Θαλάςςθσ 
2016. 
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32. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΧΡΗΗ 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτον Αγϊνα «Κόρφος 2016» (κυβερνιτθσ και μζλθ πλθρϊματοσ) με τθν 
υποβολι τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτον αγϊνα ςυναινοφν, ςτθν από τουσ διοργανωτζσ 
ομίλουσ και τον χορθγό και κατά τθν κρίςθ τουσ ςυλλογι, χριςθ και αναπαραγωγι με 
οποιονδιποτε τρόπο των ονομάτων, βιογραφικϊν και φωτογραφιϊν των ςυμμετεχόντων. Ομοίωσ 
επιτρζπουν, χωρίσ αντάλλαγμα, τθν χριςθ του εν λόγω υλικοφ για τθν δθμιουργία και 
εκμετάλλευςθ ζργων ιχου ι/και εικόνασ, φωτογραφιϊν και προωκθτικοφ υλικοφ κάκε είδουσ, 
ςτθν εγγραφι και άμεςθ ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ αναπαραγωγι με κάκε μζςο και τρόπο 
του ςχετικοφ υλικοφ και ςτθν μετάδοςθ και παρουςίαςθ του ςτο κοινό με κάκε τρόπο κατά τθν 
διάρκεια των αγϊνων και μετά τθν λιξθ τουσ, επ' αόριςτον.   

33. ΕΠΑΘΛΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ 

33.1. Θα απονεμθκοφν ζπακλα ςτουσ τρείσ πρϊτουσ νικθτζσ Γενικισ Κατάταξθσ ςτισ κατθγορίεσ 
ORCi, IRC, ORC Club και ORC Club Non Spinnaker κακϊσ και ςτουσ νικθτζσ των υποκατθγοριϊν 
ανάλογα με τθ ςυμμετοχι. 

33.2. Θα απονεμθκοφν ζπακλα ςτουσ 1ουσ νικθτζσ των υποκατθγοριϊν ORCi, IRC, ORC Club και 
ORC Club Non Spinnaker τθσ 1θσ ιςτιοδρομιασ ςτον Κόρφο. 

33.3. Θ απονομι τθσ 1θσ ιςτιοδρομίασ (Φάλθρο-Κόρφοσ) κα γίνει ςτον Κόρφο το άββατο 10 
επτεμβρίου 2016 ςτισ 21:00 

33.4. Θ απονομι των επάκλων ςτουσ νικθτζσ τθσ Γενικισ Κατάταξθσ του αγϊνα «ΚΟΡΦΟ 
2016», κα γίνει τθν Σετάρτθ 14 επτεμβρίου και ϊρα 20:30 ςτο εντευκτιριο του ομίλου ςτθ 
Ναυτακλθτικι Μαρίνα Σηιτηιφιϊν Καλλικζασ. 

34. ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
 

34.1. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Πρόεδροσ : Παντελισ Παυλίδθσ, Πρόεδροσ ΝΟΣΚ 

Μζλθ         : Ανδρζασ Αντωνόπουλοσ, Αντιπρόεδροσ ΝΟΣΚ 

Αλζξανδροσ Θεοδωρίδθσ, Εφοροσ Ανοικτισ Θάλαςςασ ΝΟΣΚ 

Κζλλυ Παυλίδου, Ζφοροσ Δθμοςίων χζςεων ΝΟΣΚ 

Κατερίνα Πολυχρονάκθ, Γραμματεία 

34.2. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ 

 Κϊςτασ Σςαντίλθσ, IJ 

 Παφλοσ κυλίτηθσ, IJ 

Μιχάλθσ Μιτάκθσ 

Γιϊργοσ κλαβοφνοσ 

Γιϊργοσ Δροφγκασ 

Αλίνα τρατθγίου 
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34.3. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Πρόεδροσ : Γιϊργοσ Κατζκοσ, RO 

Μζλθ         : Αλζξανδροσ Θεοδωρίδθσ 

Δθμιτρθσ Ψωμιάδθσ 

Δθμιτρθσ Ναγκουηάλογλου 

Δθμιτρθσ Πανίδθσ 

Μαροφςςα Ανδρεάδθ 

Γεωργία Κουμανιϊτθ 

Ελιςάβετ Ηαχαρίνθ 
Εφθ Δελίδου 

 

  

κάφθ Επιτροπισ Αγϊνων: Ιςτιοφόρο ΚΑΤ, Κυβ. Δθμιτρθσ Ναγκουηάλογλου 
κιν.: 6982-774868 

Ιςτιοφόρο MANOULI TOO, Κυβ. Αλζξανδροσ Θεοδωρίδθσ κιν. 
6947 568316 
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ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΦΟΣ
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΟΡΦΟΥ 

 
 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟ 

 


