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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
  

1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΡΥΗ 

Ο Ναπηαζιεηηθόο Όκηινο Σδηηδηθηώλ Καιιηζέαο (ΝΟΣΚ), ν Ναπηηθόο Αζιεηηθόο Όκηινο Δηξήλεο Φηιίαο 

(ΝΑΟΔΦ), ν ΔΑΝΑΣΚ, ν Ιζηηνπινϊθόο Όκηινο Πξνζωπηθνύ ΓΔΗ (ΙΟΠ – ΓΔΗ) ππό ηελ αίγίδα ηνπ Γήκνπ 
Καιιηζέαο, πξνθεξύζζνπλ ην «ΚΤΠΔΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΔΑ 2018» γηα ζθάθε κε πηζηνπνηεηηθό ηζνδπγηζκνύ 
ORCi, ORC Club, IRC, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο αγώλεο: 

o ΚΟΡΦΟ - ΔΙ ΜΝΗΜΗΝ ΝΑΟΤ ΚΟΜΟΠΟΤΛΟΤ ην άββαηνθύξηαθν 8 – 9 επηεκβξίνπ 2018 

o ΑΓΚΙΣΡΙ ην αββαηνθύξηαθν 22 – 23 επηεκβξίνπ 2018  

o ΜΔΘΑΝΑ, ην αββαηνθύξηαθν 13 – 14 Οθηωβξίνπ 2018. 

 

2 ΚΑΝΟΝΔ 

Σν “ΚΤΠΔΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΔΑ 2018” ζα δηεμαρζεί ζύκθωλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηνπο 
ηζηηνπινϊθνύο αγώλεο αλνηθηήο ζαιάζζεο όπωο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνθεξύμεηο ηωλ αγώλωλ πνπ 
απνηεινύλ ην «ΚΤΠΔΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΔΑ 2018». 

 

3 ΥΟΡΗΓΟΙ – ΑΘΛΟΘΔΣΔ – ΓΩΡΟΘΔΣΔ 

Οη αζινζέηεο ηνπ Κππέιινπ ζα είλαη :  

 

 Αζινζέηεο ε Δπηηξνπή Αλνηθηήο Θαιάζζεο 
(Δ.Α.Θ.) ηεο Διιεληθήο Ιζηηνπινϊθήο 
Οκόζπνλδίαο 

 

 Αζινζέηεο ν Οξγαληζκόο Παηδηθήο Αγωγήο 
& Άζιεζεο (Ο.Π.Α.Α.) Γήκνπ Καιιηζέαο 

 

 Γωξνζέηεο ε εηαηξεία OSMOSIS 
ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

 

 

Ο δηνξγαλωηήο όκηινο θαζελόο από ηνπο αγώλεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην «ΚΤΠΔΛΛΟ 
ΚΑΛΛΙΘΔΑ 2018», κπνξεί λα απαηηήζεη από ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε λα θέξνπλ ζεκαία ή απηνθόιιεην 
κε ην ζήκα ηεο δηνξγάλωζεο θαη/ή ηωλ ρνξεγώλ ηεο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηωλ αγώλωλ πνπ ζα 
ηνπνζεηεζνύλ ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκό 20 ηεο WS (WS Advertising Code) 

 

4 ΓΙΑΦΗΜΙΗ 

4.1 Θα ηζρύζεη ν Καλνληζκόο 20 ηεο WS (WS Advertising Code). Οπνηαδήπνηε δηαθήκηζε επί ζθάθνπο θαη 
αγωληδνκέλωλ πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε όζα νξίδεη ν παξαπάλω Kαλνληζκόο θαη νη Δηδηθέο Γηαηάμεηο 
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ηεο Δζληθήο Αξρήο ηνπ ζθάθνπο. 

 

5 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

5.1 Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ζθάθε ORCi, ORC Club, Non Spinnaker θαη IRC (Endorsed). Σα ζθάθε 
πξέπεη λα έρνπλ έγθπξν πηζηνπνηεηηθό θαηακέηξεζεο γηα ην 2018 όπωο απαηηνύλ ε Δζληθή Αξρή θαη νη 
θαλνληζκνί ηεο θιάζεο ηνπο. 

5.2 Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θαη βαζκνιόγεζε ελόο ζθάθνπο ζε κηα θαη κόλν θιάζε. 

5.3 Γηα ηα ζθάθε πνπ είλαη θαηακεηξεκέλα ρωξίο κπαιόλη ζα ππάξμεη εηδηθή θαηεγνξία όπωο πεξηγξάθεηαη 
ζην άξζξν 9 ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο. 

5.4 Σν δηθαίωκα ζπκκεηνρήο γηα ζπκκεηνρή ζε κία θαηεγνξία ηζνδπγηζκνύ, νξίδεηαη γηα θάζε ηα ζθάθε ζην 
πνζό ηωλ 60€ θαη ζα πιεξωζεί εθάπαμ κε ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο ηνπ αγώλα «ΚΟΡΦΟ 2018» θαη 
αθνξά όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΔΑ 2018» 

 

6 ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

6.1 Η Γήιωζε ζπκκεηνρήο ζην «ΚΤΠΔΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΔΑ 2018»» κπνξεί λα ππνβιεζεί είηε ειεθηξνληθά 
ζηνλ ηζηόηνπν ηωλ δηνξγαλωηώλ νκίιωλ ή ζην εηδηθό έληππν Γήιωζεο πκκεηνρήο πνπ δηαηίζεηαη από ηε 
γξακκαηεία ηωλ δηνξγαλωηώλ νκίιωλ : 

o Γηα νιόθιεξν ην «ΚΤΠΔΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΔΑ 2018»κέρξη ηελ Πέμπηη 6 επηεμβρίοσ 2018 θαη ώξα 
14:00. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο Γήιωζεο πκκεηνρήο ην ζθάθνο ζεωξείηαη πξνεγγεγξακκέλν. Γεν θα γίνοσν 
δεκηές δηλώζεις ζσμμεηοτής μεηά ηο πέρας ηης πρώηης ιζηιοδρομίας ηοσ πρώηοσ αγώνα από 
ηοσς ηρεις ποσ αποηελούν ηη διοργάνωζη (ΚΟΡΦΟ ΝΟΣΚ) 

 

7 ΔΓΓΡΑΦΗ 

7.1 Κάζε θπβεξλήηεο ή εληεηαικέλνο εθπξόζωπνο πξέπεη λα παξνπζηαζηεί πξνζωπηθά ζηε γξακκαηεία ηνπ 
ΝΟΣΚ γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπ. 

7.2 Κάζε θπβεξλήηεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα πξνβιεπόκελα έγγξαθα ζπκκεηνρήο ζε αγώλα όπωο 
νξίδνπλ νη θαλνληζκνί θαη ε πξνθήξπμε ηνπ θάζε αγώλα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παξαβόινπ 
ζπκκεηνρήο. 

 

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΓΙΑΓΡΟΜΔ 

Πέκπηε 6 επηεκβξίνπ 2018 14:00 
Λήμε νξίνπ πξνεγγξαθώλ γηα ην «ΚΤΠΔΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΔΑ 
2018» 

Παξαζθεπή 7 επηεκβξίνπ 2018 19:30 Δγγξαθή ζην KALLITHEA CUP 2018 

άββαην 8 επηεκβξίνπ 2018 11:00 

Αγώλαο : ΚΟΡΦΟ – ΔΙ ΜΝΗΜΗΝ ΝΑΟΤ ΚΟΜΟΠΟΤΛΟΤ 
(ΝΟΣΚ - ΔΑΝΑΣΚ),  
ΓΙΑΓΡΟΜΗ 1 : ΦΑΛΗΡΟ – ΠΛΑΣΙΑ 
ΓΙΑΓΡΟΜΗ 2 : ΦΑΛΗΡΟ – ΚΟΡΦΟ 

Κπξηαθή 9 επηεκβξίνπ 2018 11:00 
Αγώλαο : ΚΟΡΦΟ – ΔΙ ΜΝΗΜΗΝ ΝΑΟΤ ΚΟΜΟΠΟΤΛΟΤ 
(ΝΟΣΚ - ΔΑΝΑΣΚ) 
ΓΙΑΓΡΟΜΗ 3 :ΚΟΡΦΟ - ΦΑΛΗΡΟ 

άββαην 22 επηεκβξίνπ 2018 11:00 
Αγώλαο : ΑΓΚΙΣΡΙ (ΙΟΠ  ΓΔΗ - ΝΑΟΔΦ) 
ΓΙΑΓΡΟΜΗ 4 : ΦΑΛΗΡΟ – ΑΓΚΙΣΡΙ 

Κπξηαθή 23 επηεκβξίνπ 2018 11:00 
Αγώλαο : ΑΓΚΙΣΡΙ (ΙΟΠ  ΓΔΗ - ΝΑΟΔΦ) 
ΓΙΑΓΡΟΜΗ 5 : ΑΓΚΙΣΡΙ – ΦΑΛΗΡΟ 
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άββαην 13 Οθηωβξίνπ 2018 11:00 
Αγώλαο : ΜΔΘΑΝΑ (ΔΑΝΑΣΚ - ΝΟΣΚ) 
ΓΙΑΓΡΟΜΗ 6 : ΦΑΛΗΡΟ – Αγ. ΜΑΡΙΝΑ 
ΓΙΑΓΡΟΜΗ 7 : ΦΑΛΗΡΟ – ΜΔΘΑΝΑ 

Κπξηαθή 14 Οθηωβξίνπ 2018 11:00 
Αγώλαο : ΜΔΘΑΝΑ (ΔΑΝΑΣΚ - ΝΟΣΚ) 
ΓΙΑΓΡΟΜΗ 8 : ΜΔΘΑΝΑ - ΦΑΛΗΡΟ 

 

Λεπηνκέξεηεο ηωλ δηαδξνκώλ ηζρύνπλ όπωο πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνθεξύμεηο & νδεγίεο πινύ ηωλ 
δηνξγαλωηώλ νκίιωλ. 

 

9 ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ ΚΛΑΔΩΝ 

9.1 Σα ζθάθε ζα δηαρωξηζηνύλ ζηηο θιάζεηο ORCi, ORC CLUB, NS & IRC θαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην 

πιήζνο ζπκκεηνρώλ ηωλ δειωζέληωλ ζθαθώλ. 

9.2 Η Δπηηξνπή Αγώλωλ έρεη ην δηθαίωκα λα ζπγρωλεύζεη ή λα δηαρωξίζεη ηηο θιάζεηο αλάινγα κε ηελ 
ζπκκεηνρή, ζύκθωλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. 

9.3 Οη θαηεγνξίεο ηνπ θππέιινπ δελ ζα είλαη απαξαίηεηα νη ίδηεο κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ ζπγθξνηνύληαη ζε 
θάζε αγώλα κεκνλωκέλα. 

  

10 ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΟΡΘΩΗ ΥΡΟΝΟΤ 

10.1 Ο ππνινγηζκόο δηόξζωζεο ρξόλνπ γηα ηηο ηζηηνδξνκίεο ζα γίλεη κε ηα ζπζηήκαηα ππνινγηζκνύ πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνθεξύμεηο ηωλ αγώλωλ από ηνπο δηνξγαλωηέο νκίινπο. 

10.2 Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα βαζκνινγίαο Low Point ηωλ RRS Appendix A. Οη ηζνβαζκίεο ζα επηιύνληαη όπωο 
νξίδεη ην Παξάξηεκα Α8. 

10.3 Όιεο νη ηζηηνδξνκίεο, όιωλ ηωλ αγώλωλ, έρνπλ ζπληειεζηή βαξύηεηαο ίζν κε 1. 

10.4 Οη ληθεηέο ηνπ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΔΑ 2018» ζα αλαδεηρζνύλ κε άζξνηζε ηεο βαζκνινγίαο ηωλ 
ηζηηνδξνκηώλ πνπ ζα δηεμαρζνύλ. Θα εμαηξεζεί ε βαζκνινγία κηαο ηζηηνδξνκίαο κεηά ηελ νινθιήξωζε 5 
ηζηηνδξνκηώλ θαη ε εμαίξεζε δεύηεξεο ηζηηνδξνκίαο κεηά ηελ νινθιήξωζε 7 θαη πιένλ ηζηηνδξνκηώλ. 

10.5 Αξθεί λα νινθιεξωζνύλ 3 ηζηηνδξνκίεο γηα λα ζεωξεζεί έγθπξν ην «KALLITHEA CUP 2018». 

 

11 ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΥΡΗΗ 

Οινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο αγώλεο ηνπ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΔΑ 2018»  (θπβεξλήηεο θαη κέιε 
πιεξώκαηνο) κε ηελ ππνβνιή ηεο δήιωζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζπλαηλνύλ, ζηελ από ηνλ δηνξγαλωηή 
όκηιν θαη ηνλ ρνξεγό θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζπιινγή, ρξήζε θαη αλαπαξαγωγή κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 
ηωλ νλνκάηωλ, βηνγξαθηθώλ θαη θωηνγξαθηώλ ηωλ ζπκκεηερόληωλ (θπβεξλεηώλ, πιεξωκάηωλ θαη 
ζθαθώλ). Οκνίωο επηηξέπνπλ, ρωξίο αληάιιαγκα, ηελ ρξήζε ηνπ ελ ιόγω πιηθνύ γηα ηελ δεκηνπξγία θαη 
εθκεηάιιεπζε έξγωλ ήρνπ ή/θαη εηθόλαο, θωηνγξαθηώλ θαη πξνωζεηηθνύ πιηθνύ θάζε είδνπο, ζηελ 
εγγξαθή θαη άκεζε ή έκκεζε, πξνζωξηλή ή κόληκε αλαπαξαγωγή κε θάζε κέζν θαη ηξόπν ηνπ ζρεηηθνύ 
πιηθνύ θαη ζηελ κεηάδνζε θαη παξνπζίαζε ηνπ ζην θνηλό κε θάζε ηξόπν θαηά ηελ δηάξθεηα ηωλ αγώλωλ 
θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπο, επ' αόξηζηνλ.   
 

12 ΔΠΑΘΛΑ 

12.1 Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο θάζε θιάζεο (ORCi, IRC, 
ORC CLUB, Non Spinnaker) 

12.2 ηνλ πξώην ληθεηή θιάζεωο ORCi θαη ζηνλ πξώην ληθεηή θιάζεωο ORC CLUB ζα απνλεκεζεί ην 
επακεηβόκελν έπαζιν ηεο δηνξγάλωζεο θαζώο θαη από έλα αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην. Δπίζεο ζα 
θιεξωζεί έλα αθόκα αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην κεηαμύ ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζθαθώλ. 

12.3 ηνπο ληθεηέο ηωλ θαηεγνξηώλ ζα απνλεκεζνύλ έπαζια αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή. Μέρξη 5 ζθάθε ζα 
δνζεί 1 έπαζιν, κέρξη 8 ζθάθε ζα δνζνύλ 2 έπαζια θαη γηα πεξηζζόηεξα από 8 ζθάθε ζα 
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δνζνύλ 3 έπαζια. 

12.4  Η ηειεηή απνλνκήο επάζιωλ ζα γίλεη ζε εκεξνκελία θαη ηόπν πνπ ζα αλαθνηλωζνύλ. 

  

13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Η Γξακκαηείεο ηεο δηνξγάλωζεο είλαη :  

Ν.Ο.Σ.Κ. 

Σει. 210 4810390 Φαμ. 210 4131549  
Web site: www.notk.gr   E-mail: info@notk.gr 
  

.Δ.Α.Ν.Α.Σ.Κ. 

Σει. 210 4130805, Φαμ. 210 4130894 
Web site: www.seanatk.gr   E-mail: seanatk@otenet.gr 
 

Ν.Α.Ο.Δ.Φ. 

Σει. 210 4101113, Φαμ. 210 4101114 
Web site: www.naoef.gr   E-mail: naoef@naoef.gr 

 
ΙΟΠ - ΓΔΗ 

Σει. 210 4839818, Φαμ. 210 4839817 
Web site: www.iop-dei.gr   E-mail: info@iop-dei.gr 

 
 

Η Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή 
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