35ος ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΑΓΩΝΑ
ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ «ΚΟΡΦΟ 2018»
ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ «ΝΑΟΤ ΚΟΜΟΠΟΤΛΟΤ»
“ΚΤΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2018”

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
1. ΟΡΓΑΝΩΗ - ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ
Ο Ν.Ο.Σ.Κ. θαη ν .Δ.Α.Ν.Α.Σ.Κ. ζπλδηνξγαλψλνπλ θαη πξνθεξχζζνπλ ηνλ Ιζηηνπιντθφ Αγψλα Αλνηθηήο
Θαιάζζεο «ΚΟΡΦΟ 2018» γηα ζθάθε κε πηζηνπνηεηηθν ηζνδπγηζκνχ ORC International, ORC CLUB
θαη IRC. Ο αγψλαο ζα δηεμαρζεί ην αββαηνθχξηαθν 8 & 9 επηεκβξίνπ 2018 ζηελ πεξηνρή ηνπ
αξσληθνχ θφιπνπ. Όιεο νη ηζηηνδξνκίεο πεξηιακβάλνληαη ζην «ΚΤΠΔΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΔΑ 2018»
2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
Η δηεχζπλζε ηεο Γξακκαηείαο θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο είλαη:
Ναπηαζιεηηθφο Όκηινο Σδηηδηθηψλ Καιιηζέαο
Ναπηαζιεηηθή Μαξίλα Γήκνπ Καιιηζέαο
Σει. 210 4810390 Φαμ. 210 4131549
Web site: www.notk.gr E-mail: info@notk.gr
Η Γξακκαηεία πξνο ην παξφλ ιεηηνπξγεί ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 08:00- 14:30.
ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ε Γξακκαηεία θαη ε Δπηηξνπή Αγψλα ζα ιεηηνπξγνχλ ζην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο
ή ζε άιιν ζεκείν, πνπ ζα αλαθνηλσζεί ζηηο Οδεγίεο Πινχ.
3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ Καλνληζκνχο, φπσο απηνί ηζρχνπλ θαηά ηηο
εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα :
 Οη Γηεζλείο Καλφλεο Ιζηηνδξνκηψλ ηεο WS 2017 – 2020 (RRS)
 Οη Γηεζλείο Καλφλεο International Measurement System (IMS) θαη ORC Rating Systems 2018
 Ο Γηεζλήο Καλνληζκφο IRC 2018.
 Οη Γηαηάμεηο ηεο Δζληθήο Αξρήο (ΔΙΟ) 2018, ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δζληθήο Αξρήο (ΔΙΟ) θαη νη
Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ γηα Αγψλεο Αλνηθηήο Θαιάζζεο 2018.
 Ο Δηδηθφο θαλνληζκφο αζθαιείαο γηα αγψλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο ηεο WS 2018 - 2019
(WS Offshore Special Regulations 2018-2019). Ο αγώνας καηαηάζζεηαι ζηην καηηγορία 4
ηοσ κανονιζμού.
 Σα ζθάθε πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπή VHF, κε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο πιελ ησλ
ππνρξεσηηθψλ θαη ζηα θαλάιηα 68, 69, 71 θαη 72.
 Ο Γηεζλήο Καλνληζκφο Απνθπγήο πγθξνχζεσλ ζηελ Θάιαζζα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ο
θαλνληζκφο απηφο αληηθαζηζηά ηνπο θαλφλεο ηνπ κέξνπο 2 ησλ Καλνληζκψλ Αγψλσλ Ιζηηνπινΐαο
(RRS) ηεο WS απφ ηελ δχζε κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ.
 Η παξνχζα πξνθήξπμε ησλ αγψλσλ, νη Οδεγίεο Πινπ θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. ε
πεξίπησζε αληίθαζεο ππεξηζρχνπλ νη Οδεγίεο Πινπ.
Η Οξγαλσηηθή αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηελ Πξνθήξπμε Αγψλσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο
ζα αλαθνηλψλνληαη ζηνλ Δπίζεκν Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ ΝΟΣΚ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ.
4. ΤΝΓΙΟΡΓΑΝΩΣΔ, ΑΘΛΟΘΔΣΔ & ΥΟΡΗΓΟΙ
4.1 Πηζαλφο ρνξεγφο ηνπ αγψλα ζα αλαθνηλσζεί ζηηο νδεγίεο πινπ.
4.2 Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε λα επηδείμνπλ
απηνθφιιεην ινγφηππν ηνπ ρνξεγνχ θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο πιψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηνξγάλσζεο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα 20.4.1.1. ηνπ Καλνληζκνχ ηεο WS (WS Advertising Code).
Σα απηνθφιιεηα ζα ηα πξνκεζεχεη ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή.
Δπίζεο δπλαηφλ λα απαηηήζεη ηελ επίδεημε αλάινγεο ζεκαίαο αλεξηεκέλεο ζηελ εμαξηία.
4.3 Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή κπνξεί επίζεο λα απαηηήζεη ηελ εγθαηάζηαζε ρσξίο θφζηνο, ζηα
ζπκκεηέρνληα ζθάθε βηληενθάκεξαο ή ζπζθεπήο αλακεηάδνζεο ζηίγκαηνο ηνπ ζθάθνπο, ελψ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη εηθφλεο απφ ηνλ αγψλα γηα ηελ πξνβνιή ησλ αγψλσλ θαη ησλ πξννξηζκψλ ησλ.
5. ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ
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5.1 Ο αγψλαο δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπψκελα ηνπ Καλφλα Advertising Code ηεο WS θαη σο
εθ ηνχηνπ ηα ζθάθε πνπ επηζπκνχλ λα θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα πξέπεη
λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαπάλσ Καλφλα θαη επί πιένλ κε φζα νξίδεη ζρεηηθά ε Δζληθή
ηνπο Αξρή.
5.2 θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ Δζληθή Αξρή θαη λα
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ ελ ηζρχ ρνξεγηψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΙΟ/ΔΑΘ.
5.3 Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλφλα 20 ηεο WS ζα ηζρχζεη απφ ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ ην
άββαην 9 επηεκβξίνπ 2018 κέρξη ηελ δχζε ηνπ ειίνπ ηελ Γεπηέξα 11 επηεκβξίνπ 2018.
6. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
6.1 ηνλ αγψλα γίλνληαη δεθηά ζθάθε κε πηζηνπνηεηηθφ ηζνδπγηζκνχ ORCi, ORC CLUB, Non Spinnaker
και IRC (Endorced) κε εκεξνκεληα εθδνζεο 2018.
6.2 Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θαη βαζκνιφγεζε ελφο ζθάθνπο ζε μια και μόνο θιάζε.
6.3 Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 30€ αλά ζθάθνο, γηα φια ηα ζθάθε.
6.4 Για ηα ζκάθη πος θα ζςμμεηάζσοςν ζηο ”ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2018” ηο δικαίωμα ζςμμεηοσήρ
είναι 60€ και πληπώνεηαι εθάπαξ.
7. ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
7.1 Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ν.Ο.Σ.Κ. ην αξγφηεξν κέρξη
ηελ Πέμπηη 6 επηεμβρίοσ 2018 θαη ψξα 19:00 θαη λα είλαη γξακκέλεο ζην εηδηθφ έληππν δήισζεο
ζπκκεηνρήο / θαηάζηαζεο πιεξψκαηνο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ γξακκαηεία ηνπ ΝΟΣΚ.
7.2 Κάζε δήισζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ
 Καηάζηαζε πιεξψκαηνο.
 Αληίγξαθν έγθπξνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Ιζνδπγηζκνχ, έθδνζεο 2017
 Σν αληίηηκν ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο
 Αληίγξαθν ή βεβαίσζε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ
 ηε δήισζε ζπκκεηνρήο, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά να αναγράθεηαι ένα
κινηηό ηηλέθωνο (ζσνίζηαηαι και δεύηερο διαθορεηικής εηαιρίας), ηα νπνία ζα βξίζθνληαη
επί ηνπ ζθάθνπο θαη κε ηα νπνία ζα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ
αγψλσλ.
7.3 Γειψζεηο ζπκκεηνρήο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο δελ ζα γίλνληαη
δεθηέο.
7.4 Η Οξγαλσηηθή επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δερηεί δειψζεηο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ
νξίνπ ππνβνιήο ηνπο.
7.5 Όζα ζκάθη επιθσμούν να ζσμμεηάζτοσν ζηο “ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2018”, οθείλοσν να ηο
δηλώζοσν παράλληλα με ηη δήλωζη ζσμμεηοτής ηοσς ζηον αγώνα «ΚΟΡΦΟ 2018».
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ
Πέμπηη 6/9/2018. Ώρα 19:00.
Λήμε ρξνληθνχ νξίνπ ππνβνιήο δειψζεσλ ζπκκεηνρήο.
Παραζκεσή 7/9/2018. Ώρα 20:00.
πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΝΟΣΚ .
άββαηο 8/9/2018 Ώρα 10:30.
Δθθίλεζε 1ης Offshore Ιζηηνδξνκίαο Φάιεξν – Πιαηηά 16 λκ. & 2ης Offshore Ιζηηνδξνκίαο Φάιεξν –
Κφξθνο 28 λκ.
ηε βξαρνλεζίδα ΠΛΑΣΙΑ ζα ππάξρεη βαζκνινγηθή πφξηα (ιεπηνκέξεηεο ζα δσζνχλ ζηηο Οδ. Πινχ).
Κσριακή 9/9/2018. Ώρα 11:00.
Δθθίλεζε 3ης Offshore Ιζηηνδξνκίαο Κφξθνο – Φάιεξν απφζηαζεο πεξίπνπ 27 ΝΜ.
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9. ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ - ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΚΛΑΔΩΝ / ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ
9.1 Σα ζθάθε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγψλα «ΚΟΡΦΟ 2018» ζα δηαρσξηζηνχλ ζηηο θιάζεηο ORC
INT, ORC CLUB, NS και IRC.
9.2 Η Δπηηξνπή αγψλα έρεη ην δηθαίσκα λα ζπγρσλεχζεη ή λα δηαρσξίζεη ηηο Κιάζεηο / Καηεγνξίεο
αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ζχκθσλα κε ηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ/Δ.Ι.Ο. 2018. Οη ηειηθέο
θαηαζηάζεηο δηαρσξηζκνχ ησλ Κιάζεσλ/Καηεγνξηψλ ζα δνζνχλ ζηελ πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ.
9.3 Σα ζθάθε κε πηζηνπνηεηηθφ Non Spinnaker ζα εληαρζνχλ ππνρξεσηηθά ζηελ θιάζε NS.
Πξνυπφζεζε γηα λα ζρεκαηηζηεί ε θιάζε είλαη λα εθθηλήζνπλ απφ ηελ 1ε ηζηηνδξνκία ηνπιάρηζηνλ 3
ζθάθε, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε η κλάζη δεν θα ζτημαηιζηεί.
9.4 Οι καηηγοπίερ πος αθοπούν ηο “ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2018” δεν θα είναι απαπαίηηηα οι ίδιερ με
αςηέρ πος θα ζσημαηιζηούν ζηον αγώνα «ΚΟΡΦΟ 2018»
10. ΥΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟΤ & ΤΣΗΜΑ ΓΙΟΡΘΩΗ ΥΡΟΝΟΤ
10.1 Σν ρξνληθφ φξην ηεξκαηηζκνχ γηα ηα ζθάθε ORC θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν (GPH x 2 x
Απφζηαζε) θαη αληίζηνηρα γηα ηα ζθάθε IRC (BSF x 2 x Απφζηαζε).
10.2 Γηα ηελ θιάζε ORC INT ζα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα PCS - Constructed Course. ε πεξίπησζε
πνπ δελ ππάξρνπλ επαξθή ή αληηθεηκεληθά ζηνηρεία αλέκνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αγψλσλ, ε
επηηξνπή κπνξεί ελαιιαθηηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα ToT Coastal / Long Distance.
10.2 Γηα ηηο θιάζεηο ORC Club θαη NS, ζα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ToT Coastal / Long Distance.
10.3 Γηα ηελ θιάζε IRC, ζα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα Time on Time.
10.4 Σα δεδνκέλα ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ ζρεηηθά κε ηηο δηαλπζείζεο απνζηάζεηο, ηελ δηεχζπλζε θαη ηελ
έληαζε ησλ αλέκσλ θαη ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηφξζσζεο ρξφλνπ δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
ιφγν γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο απφ ηνπο αγσληδφκελνπο.
11. ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΔΚΓΟΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
11.1 Θα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο , ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα 4 ηνπ παξαξηήκαηνο
Α, ηνπ δηεζλνχο θαλνληζκνχ ηζηηνδξνκηψλ Racing Rules of Sailing (RRS) ηεο WS 2017-2020.
11.2 Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο γηα φιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο είλαη 1.
11.3 Οη ληθεηέο ηνπ αγψλα «ΚΟΡΦΟ 2018» ζα αλαδεηρζνχλ κε ηελ άζξνηζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ
ηξηψλ ηζηηνδξνκηψλ. Γελ αμαηξείηαη ηζηηνδξνκία.
11.4 Ο αγψλαο είλαη έγθπξνο αλ δηεμαρζεί ηνπιάρηζηνλ κία ηζηηνδξνκία.
11.5 Η ηειηθή βαζκνινγία ησλ θαηεγνξηψλ ζα εμάρζεί αλεμάξηεηα απφ ηελ γεληθή βαζκνινγία ηεο
αληίζηνηρεο θιάζεο.
11.6 Πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα επηιχεηαη φπσο νξίδεη ην Παξάξηεκα Α8.2 ησλ RRS.
12. ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ
Οη Οδεγίεο Πινπ ζα παξαδνζνχλ ζηνπο εληεηαικέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζθαθψλ ζηελ
ζπγθέληξσζε θπβεξλεηψλ.
13. ΔΛΔΓΥΟΙ & ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΙ
13.1 Θα γίλνπλ έιεγρνη θαηακέηξεζεο θαη επηζεσξήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζθαθψλ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη εγθπθιίνπο ηεο ΔΑΘ/ΔΙΟ.
13.2 Η Σερληθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ζθαθψλ απξνεηδνπνίεηα πξηλ απφ ηε έλαξμε
ησλ ηζηηνδξνκηψλ, κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ θάζε ηζηηνδξνκίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηνλ Κφξθν.
Σα ζθάθε σθείινπλ λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αγψλα αλα πάζα ψξα θαηά ηελ παξακνλε ζηνλ
Κφξθν.
13.3 ηε δηάζεζε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζθάθνο αληίγξαθν ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ θαηακεηξήζεσο έληππν ή ειεθηξνληθφ, καδί κε ηελ δεχηεξε ζειίδα ηνπ, φπνπ απαηηείηαη.
13.4 Ο ηδηνθηήηεο ή ν εληεηαικέλνο εθπξφζσπνο απηνχ πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ζχκθσλα κε ηνλ
θαλνληζκφ RRS 78.1 έρεη ηελ επζχλε λα δηαηεξεί ην ζθάθνο ζχκθσλν κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο θιάζεο
(θαηεγνξίαο), φηη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ OSR 1.02.1 πξέπεη λα θαζνξίζεη έλα άηνκν πνπ ζα
αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ επηθεθαιήο (ππεπζχλνπ) ζηελ πεξίπησζε εμνπδεηέξσζεο ηνπ ηδίνπ θαη φηη
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ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα OSR 6.05.03 ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο πξέπεη λα είλαη
εμνηθεησκέλν κε ηηο δηαδηθαζίεο Πξψησλ Βνεζεηψλ, Τπνζεξκία, Πληγκφ, Καξδηνπλεπκνληθή
αλαδσνγφλεζε θαη ζρεηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο.
13.5 Όια ηα παληά πνπ ζα θέξνπλ ηα ζθάθε πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο θιάζεηο ORC INT, ORC
CLUB θαη NON SPINNAKER, εθηφο ησλ παληψλ ζπέιιεο, πξέπεη λα είλαη θαηακεηξεκέλα θαη λα
θέξνπλ έγθπξε ζθξαγίδα θαηακέηξεζεο IMS.
14. ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ
14.1 Ο εληεηαικέλνο εθπξφζσπνο θάζε ζπκκεηέρνληνο ζθάθνπο νθείιεη λα θαηαζέζεη γξαπηή
θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ επηβαηλφλησλ, ζε εηδηθφ έληππν πνπ δηαηίζεηαη απφ ηε Γξακκαηεία
καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο. Η θαηάζηαζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο αξηζκνχο αζιεηηθήο ηαπηφηεηαο
ΔΙΟ γηα θάζε έλαλ επηβαίλνληα αζιεηή.
14.2 Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη επζχλεο ηφζν ηνπ εληεηαικέλνπ εθπξφζσπνπ ηνπ ζθάθνπο φζν θαη ηεο
Δπηηξνπήο Αγψλα, ε δηαπίζησζε ιαλζαζκέλεο ή ειιηπνχο θαηάζηαζεο πιεξψκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη
αθχξσζε ηνπ ζθάθνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία.
14.3 Αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ γξαπηή ελεκέξσζε ηεο
Δπηηξνπήο Αγψλα θαη έγθξηζε ηεο , ζε εηδηθφ έληππν πνπ δηαηίζεηαη απφ ηε γξακκαηεία ην αξγφηεξν δχν
ψξεο πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε θάζε ηζηηνδξνκίαο.
15. ΔΤΘΤΝΗ
15.1 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο αγψλεο πνπ πξνθεξχζζνληαη απνδέρνληαη φηη δηέπνληαη απφ ηνπο
αλαθεξφκελνπο αλσηέξσ ζην άξζξν 3 Καλνληζκνχο, ηηο Οδεγίεο Πινπ θαη ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε ησλ
Αγψλσλ, θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη ζηνπο αγψλεο απηνχο
απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζχλε.
15.2 Ο ΝΟΣΚ, ν ΔΑΝΑΣΚ, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Αγψλσλ, νη
Διεγθηέο/Δπηζεσξεηέο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ή ζψκα πνπ αλακηγλχνληαη ζηελ νξγάλσζε ησλ
αγψλσλ δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα πιηθέο δεκηέο ή ζσκαηηθέο βιάβεο, ηξαπκαηηζκφ ή ζάλαην ή φηη
άιιν ήζειε ζπκβεί ζηνπο αγσληδφκελνπο ή ζηα ζθάθε ηνπο, ή ήζειε ζπκβεί απφ αγσληδφκελνπο ή ηα
ζθάθε ηνπο ζε άιινπο ηξίηνπο ε ζε άιια ζθάθε ηξίησλ, πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηνπο αγψλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ Πξνθήξπμε. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην ζεκειηψδε Καλφλα 4 «Απφθαζε γηα ηε
ζπκκεηνρή ζε ηζηηνδξνκία» ηνπ Μέξνπο 1 ησλ RRS, πνπ νξίδεη: «Έλα ζθάθνο είλαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλν γηα λα απνθαζίζεη εάλ ζα εθθηλήζεη ή εάλ ζα ζπλερίζεη έλαλ αγψλα». Με ηελ ππνβνιή ηεο
δήισζεο ζπκκεηνρήο ν θπβεξλήηεο ε ν εληεηαικέλνο εθπξφζσπνο ηνπ ζθάθνπο απηφκαηα έρεη
απνδερζεί απηνχο ηνπο φξνπο.
15.3 Σα αγσληδφκελα ζθάθε πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν Ν 2743/99
αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ηξίησλ. Δπηπιένλ, ην ζθάθνο πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα ηελ αζηηθή
επζχλε έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε αγψλεο. Η δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε βεβαίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ε νπνία ξεηά λα αλαθέξεη απηφ.
15.4 Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα είλαη ππνρξεσηηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ VHF ζηα θαλάιηα 16, & 72.
Δπίζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ην νπνίν έρεη δεισζεί ζηελ Δπηηξνπή
Αγψλα.
16. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΥΡΗΗ
Ο Όκηινο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ απφ ηνλ αγψλα «ΚΟΡΦΟ
2018» θαηά ηελ θξίζε ηνπ ρσξίο θακία απαίηεζε εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
17. ΔΠΑΘΛΑ
Θα απνλεκεζνχλ έπαζια ζηνπο ηξείο πξψηνπο ληθεηέο ηεο Γεληθήο βαζκνινγίαο ησλ θιάζεσλ ORC
INT, ORC CLUB, NS & IRC θαη ζηνπο ληθεηέο ησλ θαηεγνξηψλ, αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή (1-5 ζθάθε ν
1νο ληθεηήο, 6-8 ζθάθε 1νο & 2νο ληθεηήο, 9 ζθάθε θαη πάλσ 1νο , 2νο & 3νο ληθεηήο.
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18. ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΩΝ
18.1 ηνλ Κφξθν ζα γίλεη απνλνκή ζηνπο πξψηνπο ληθεηέο ησλ θιάζεσλ γηα ηελ 1ε θαη ηελ 2ε
ηζηηνδξνκία.
18.2 Ο ηφπνο θαη ε ψξα ηεο ηειεηήο απνλνκήο ησλ επάζισλ ζα αλαθνηλσζεί κε λεφηεξε αλαθνίλσζε.
19. ΔΛΛΙΜΔΝΙΜΟ - ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ
θάθε εθηφο ηεο επξχηεξεο πεξηθέξεηαο ζα θηινμελεζνχλ απφ ηελ 6ε επηεκβξίνπ 2018 κέρξη θαη ηελ
11ε επηεκβξίνπ 2018 ζηηο πισηέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΝΟΣΚ. Δίλαη απαξαίηεηε ε έγθαηξε εηδνπνίεζε θαη
ζπλελλφεζε κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ.

Καιιηζέα Απγνπζηνο 2018
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
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