22ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2016 "Cyclades Regatta"
03/07/2016 - 09/07/2016

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
1. ΟΡΓΑΝΩΗ - ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ
Ο Ν.Ο.Σ.Κ. πξνθεξχζζεη ηνλ 22ν Γηεζλή Ηζηηνπιντθφ Αγψλα Αλνηθηήο Θάιαζζαο ΚΤΚΛΑΓΔ 2016
«Cyclades Regatta» γηα ζθάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORC International, ORC Club θαη IRC. Ο αγψλαο ζα
δηεμαρζεί απφ ην άββαην 2 Ηνπιίνπ (πγθέληξσζε θαθψλ ζηελ Κεα) κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή 10 Ηνπιίνπ 2016
ζηελ πεξηνρή ησλ Κπθιάδσλ.
2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
Ζ 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
Ζ Γξακκαηεία 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
άιια ζεκεία ζηα λεζηά, πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ζηηο Οδεγίεο Πινχ.
3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ Καλνληζκνχο, φπσο απηνί ηζρχνπλ θαηά ηηο
εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα :
Οη Γηεζλείο Καλφλεο Ηζηηνδξνκηψλ ηεο ISAF 2013 – 2016 (RRS)
Οη Γηεζλείο Καλφλεο International Measurement System (IMS) θαη ORC Rating Systems 2016
Ο Γηεζλήο Καλνληζκφο IRC 2016.
Οη Γηαηάμεηο ηεο Δζληθήο Αξρήο (ΔΗΟ) 2016 θαη νη Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ γηα Αγψλεο Αλνηθηήο
Θαιάζζεο 2016.
Ο Δηδηθφο θαλνληζκφο αζθαιείαο γηα αγψλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο ηεο ISAF 2015-2016
(ISAF Offshore Special Regulations 2015-2016). Ο αγψλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ καηηγορία 3 ηνπ
θαλνληζκνχ με σποτρεωηικό ηο Life Raft λα ππάξρεη ζην ζθάθνο.
Σα ζθάθε πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπή VHF, κε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο πιελ ησλ
ππνρξεσηηθψλ θαη ζηα θαλάιηα 68, 69, 71 θαη 72.
Ο Αζιεηηθφο λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΗΟ.
Ο Γηεζλήο Καλνληζκφο Απνθπγήο πγθξνχζεσλ ζηελ Θάιαζζα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ο
θαλνληζκφο απηφο αληηθαζηζηά ηνπο θαλφλεο ηνπ κέξνπο 2 ησλ Καλνληζκψλ Αγψλσλ Ηζηηνπινΐαο (RRS)
ηεο ISAF απφ ηελ δχζε κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ.
Ζ παξνχζα πξνθήξπμε ησλ αγψλσλ, νη Οδεγίεο Πινπ θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε
αληίθαζεο ππεξηζρχνπλ νη Οδεγίεο Πινπ. Μεηαμχ ησλ Διιεληθψλ θαη Αγγιηθψλ θεηκέλσλ ππεξηζρχνπλ
ηα Διιεληθά θείκελα.
Ζ Οξγαλσηηθή αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηελ Πξνθήξπμε Αγψλσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα
αλαθνηλψλνληαη ζηνλ Δπίζεκν Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ ΝΟΣΚ θαη ζα αληηγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Οκίινπ.
4. ΤΝΓΙΟΡΓΑΝΩΣΔ, ΑΘΛΟΘΔΣΔ & ΥΟΡΗΓΟΙ
4.1 Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
4.2 Οη Γήκνη, νη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο θαη νη Ναπηαζιεηηθνί Όκηινη ησλ Κπθιαδίηηθσλ Νεζηψλ Κέαο, Νάμνπ,
Κηκψινπ, ίθλνπ θαη Κχζλνπ πνπ ζα επηζθεθζεί ν ζηφινο θαη νη ηνπηθνί πνιηηηζηηθνί θαη επαγγεικαηηθνί
ζχιινγνη θαη νξγαλψζεηο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηνξγάλσζε θηινμελψληαο ην ζηφιν θαη ηνπο ζπλνδνχο
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Web site: www.notk.gr E-mail: info@notk.gr

22ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2016 "Cyclades Regatta"
03/07/2016 - 09/07/2016
νξγαλψλνληαο εθδειψζεηο πξνο ηηκήλ ησλ αζιεηψλ θαη ζπλνδψλ, πεξηεγήζεηο, κνπζηθνρνξεπηηθέο
παξαζηάζεηο, ζπγθνηλσληαθέο δηεπθνιχλζεηο, θαη άιια.
4.3 Ζ 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 ISAF (ISAF Advertising Code). Σα απηνθφιιεηα ζα ηα πξνκεζεχεη ε
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή. Δπίζεο δπλαηφλ λα απαηηήζεη ηελ επίδεημε αλάινγεο ζεκαίαο αλεξηεκέλεο ζηελ
εμαξηία.
4.4 Ζ 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
5.1 Οη αγψλεο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία C, Καλφλαο 20 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο ISAF (Advertising Code) θαη
σο εθ ηνχηνπ ηα ζθάθε πνπ επηζπκνχλ λα θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ πξέπεη
λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαπάλσ Καλνληζκνχ 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 ΔΗΟ/ΔΑΘ.
5.3 Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ ηεο ISAF ζα ηζρχζεη απφ ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ ηελ
Παξαζθεπή 1 Ηνπιίνπ κέρξη ηελ δχζε ηνπ ειίνπ ηε Κπξηαθή 10 Ηνπιίνπ 2016.
6. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
6.1 ηνπο αγψλεο γίλνληαη δεθηά ζθάθε κε έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ ηζνδπγηζκνχ ORC International, ORC Club,
θαη IRC εθφζνλ απηφ έρεη ρξνλνινγία έθδνζεο 2016.
6.2 Γηα ηα ζθάθε πνπ είλαη θαηακεηξεκέλα θαηά ORC CLUB ζα ππάξμεη εηδηθή θαηεγνξία γηα ζθάθε ρσξίο
κπαιφλη (Non Spinnaker). Απαηηείηαη ε εθθίλεζε ηνπιάρηζηνλ 3 ζθαθψλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θαηεγνξίαο
απηήο. ε περίπηωζη μη ζσμπλήρωζης ηων απαιηούμενων ζσμμεηοτών δεν θα δημιοσργηθεί η
καηηγορία και ηα ζκάθη δεν γίνονηαι δεκηά. Οη θπβεξλήηεο ησλ ζθαθψλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ Non
spinnaker πξέπεη λα ην αλαθέξνπλ ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο
6.3 Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θαη βαζκνιφγεζε ελφο ζθάθνπο ζε δχν θαηεγνξίεο παξαιιεια. Απηφ αθνξά
ζθάθε κε πηζηνπνηεηηθφ ηζνδπγηζκνπ ORCi & IRC.
6.4 Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 60€ αλά ζθάθνο, γηα φια ηα ζθάθε. Γηα ζπκκεηνρή ζε δχν θαηεγνξίεο
παξάιιεια ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο είλαη επηπιένλ 20€.
7. ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
7.1 Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ν.Ο.Σ.Κ. ην αξγφηεξν κέρξη ηελ
Σρίηη 28 Ιοσνίοσ 2016 θαη ψξα 14:00 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
 Αληίγξαθν έγθπξνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Ηζνδπγηζκνχ, έθδνζεο 2016 θαη ην αληίηηκν ηνπ δηθαηψκαηνο
ζπκκεηνρήο
 Αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ ζθάθνπο ζε ηζρχ. Σν αζθαιηζηήξην πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη θάιπςε δεκηψλ πξνο ηξίηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζηηνπιντθψλ αγψλσλ, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή νδεγία ηεο ΔΑΘ.
 Καηάζηαζε πιεξψκαηνο
 Αληίγξαθν ηεο αδείαο ηεο Δζληθήο Αξρήο εθ’ φζνλ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε
ηε δήισζε ζπκκεηνρήο, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη δπν ηνπιάρηζηνλ θηλεηά
ηειέθσλα (ζπληζηάηαη δηαθνξεηηθήο εηαηξίαο), 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.
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Ζ Οξγαλσηηθή επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δερηεί δειψζεηο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ
ππνβνιήο ηνπο.
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ
Σρίηη 28/6/2016, Ώρα 14:00 : Λήμε ρξνληθνχ νξίνπ ππνβνιήο δειψζεσλ ζπκκεηνρήο.
Σεηάρηη – Παραζκεσή 29/6/2016 - 1/7/2016, Από Ώρα 09:00 : Έιεγρνη θαη επηζεσξήζεηο ζθαθψλ.
Παραζκεσή 1/7/2016, Ώρα 19:30 : πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ ζε ρψξν πνπ ζα αλαθνηλσζεί.
άββαηο 2/7/2016, Ώρα 18:00 – 19: 00 : πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ ζηελ Κέα
άββαηο 2/7/2016, Ώρα 20:00. Σειεηή ππνδνρήο πιεξσκάησλ ζηελ Κέα.
Κσριακή 3/7/2016, Ώρα 11:00 : Δθθίλεζε 1εο Offshore Ηζηηνδξνκίαο ΣΕΗΑ – ΝΑΞΟ πεξίπνπ 69 ΝΜ.
Γεσηέρα 4/7/2016 : Ζκέξα μεθνχξαζεο, Ώρα 20:00 : Σειεηή Απνλνκήο Δπάζισλ 1εο Ηζηηνδξνκίαο - Βξαδηλή εθδήισζε.
Σρίηη 5/7/2016, Ώρα 11:00 : Δθθίλεζε 2εο Offshore Ηζηηνδξνκίαο ΝΑΞΟ – ΚΗΜΩΛΟ πεξίπνπ 44 ΝΜ.
Σεηάρηη 6/7/2016 :Ζκέξα μεθνχξαζεο, Ώρα 20:00 :Σειεηή Απνλνκήο Δπάζισλ 2εο Ηζηηνδξνκίαο - Βξαδηλή εθδήισζε.
Πέμπηη 7/7/2016 Ώρα 11:00 : Δθθίλεζε ηεο 3εο Offshore Ηζηηνδξνκίαο ΚΗΜΩΛΟ – ΗΦΝΟ πεξίπνπ 19 ΝΜ
Παραζκεσή 08/7/2016 : Ζκέξα μεθνχξαζεο, Ώρα 20:00 : Σειεηή Απνλνκήο Δπάζισλ 3εο Ηζηηνδξνκίαο - Βξαδηλή
εθδήισζε
άββαηο 09/7/2016, Ώρα 11:00 : Δθθίλεζε 4εο Offshore Ηζηηνδξνκίαο ΗΦΝΟ – ΚΤΘΝΟ, πεξίπνπ 31 ΝΜ.
άββαηο 09/7/2016, Ώρα 21:00 : Βξαδηλή εθδήισζε
Κσριακή 10/7/2015 : Διεχζεξε εκέξα. Πξσηλή εθδήισζε
Σρίηη 12/7/2016, Ώρα 19:00 : Δθδίθαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ θαη αηηήζεσλ απνθαηάζηαζεο ζηα γξαθεία ηνπ Ν.Ο.Σ.Κ.

9. ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ - ΤΓΥΩΝΔΤΗ KATHΓΟΡΙΩΝ / ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ
9.1 Σα ζθάθε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγψλα «CYCLADES REGATTA 2016» ζα δηαρσξηζηνχλ ζηηο θαηεγνξίεο
ORC International, ORC Club, ORC Club NS θαη IRC.
9.2 Ζ Δπηηξνπή αγψλα έρεη ην δηθαίσκα λα ζπγρσλεχζεη ή λα δηαρσξίζεη ηηο Καηεγνξίεο/Τπνθαηεγνξίεο
αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ζχκθσλα κε ηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ/Δ.Η.Ο. 2016. Οη ηειηθέο θαηαζηάζεηο
ζπγρψλεπζεο – δηαρσξηζκνχ ησλ Καηεγνξηψλ/Τπνθαηεγνξηψλ ζα δνζνχλ ζηελ πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ.
9.3 Σα ζκάθη με πιζηοποιηηικό ORC CLUB τωρίς μπαλόνι θα ενηατθούν σποτρεωηικά ζηην καηηγορία
ORC Club NS και θα ιζτύζοσν όζα περiγράθονηαι ζηο άρθρο 6.2 ηων Οδηγιών Πλοσ.
10. ΥΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟΤ & ΤΣΗΜΑ ΓΙΟΡΘΩΔΩ ΥΡΟΝΟΤ
10.1 Σν ρξνληθφ φξην ηεξκαηηζκνχ γηα ηα ζθάθε ORC θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν (GPH x 2,2 x
Απφζηαζε) θαη αληίζηνηρα γηα ηα ζθάθε IRC (BSF x 2,2 x Απφζηαζε).
10.2 Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά ORCi ζθάθε ζα εθαξκνζηεί ην Performance Curve Scoring - Constructed
Course. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία αλέκνπ, ε επηηξνπή αγψλα κπνξεί
ελαιιαθηηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα Tripple Number Scoring
10.3 Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά ORC Club & ORC Club non Spinnaker ζθάθε, ζα εθαξκνζηεί ην Performance
Line κε ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα ην Tripple Number Scoring
10.4 Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά IRC ζθάθε, ζα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ππνινγηζκνχ Time on Time.
10.5 Σα δεδνκέλα ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαλπζείζεο απνζηάζεηο, ηελ δηεχζπλζε θαη ηελ
έληαζε ησλ αλέκσλ θαη ε επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηφξζσζεο ρξφλνπ δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ιφγν γηα
αίηεζε απνθαηάζηαζεο απφ ηνπο αγσληδφκελνπο.
11. ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
11.1 Θα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο , ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα Α4 ηνπ παξαξηήκαηνο Α,
ηνπ δηεζλνχο θαλνληζκνχ ηζηηνδξνκηψλ Racing Rules of Sailing (RRS) ηεο I.S.A.F. 2013-2016.
11.2 Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο γηα φιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο είλαη 1.00.
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11.3 Οη ληθεηέο ηνπ ΚΤΚΛΑΓΔ 2016 «Cyclades Regatta» ζα αλαδεηρζνχλ κε ηελ άζξνηζε ησλ
βαζκνινγηψλ ησλ ηεζζάξσλ ηζηηνδξνκηψλ. Πηζαλέο ηζνβαζκίεο ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα 8
ηνπ παξαξηήκαηνο Α ησλ RRS.
11.4 Ο αγψλαο είλαη έγθπξνο αλ δηεμαρζεί ηνπιάρηζηνλ κία ηζηηνδξνκία.
11.5 Ζ βαζκνινγία ησλ ππνθαηεγνξηψλ ζα εμαρζεί απφ ηελ γεληθή βαζκνινγία ηεο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίαο.
12. ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ
Οη Οδεγίεο Πινπ ζα δνζνχλ ζηνπο εληεηαικέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζθαθψλ ζηελ
ζπγθέληξσζε θπβεξλεηψλ ηελ Παξαζθεπή 01/7/2016. Οη εληεηαικέλνη εθπξφζσπνη πνπ ζα απνπζηάζνπλ
κπνξνχλ λα πάξνπλ ηηο Οδεγίεο Πινπ ην άββαην 2/7/2015 ζηελ Σδηά.
13. ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΔΩΝ & ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΙ ΚΑΦΩΝ
13.1 Θα γίλνπλ έιεγρνη θαηακέηξεζεο θαη επηζεσξήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζθαθψλ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο Δηδηθέο Γηαηάμεηο θαη Δγθπθιίνπο ηεο ΔΑΘ/ΔΗΟ.
13.2 Η Δπιηροπή Αγώνα διαηηρεί ηο δικαίωμα ελέγτοσ ζκαθών απροειδοποίηηα, ανά πάζα ώρα. Ως
εκ ηούηοσ ηα ζκάθη είναι σποτρεωμένα να είναι καθ’ όλα ζύμθωνα με ηοσς κανονιζμούς καθ’ όλη ηη
διάρκεια ηοσ αγώνα.
13.3 ηε δηάζεζε ηεο ειεγθηψλ/επηζεσξεηψλ πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζθάθνο αληίγξαθν ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ θαηακεηξήζεσο έληππν ή ειεθηξνληθφ, καδί κε ηελ δεχηεξε ζειίδα ηνπ (Measurement
Inventory), 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 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 θαηεγνξίεο ORC International & ORC
Club, εθηφο ησλ παληψλ ζπέιιεο, πξέπεη λα είλαη θαηακεηξεκέλα θαη λα θέξνπλ έγθπξε ζθξαγίδα
θαηακέηξεζεο IMS.
13.6 Δπί ηοσ ζκάθοσς δύναηαι να σπάρτει και 2η μαΐζηρα ώζηε να διεσκολσνθεί ή μεηαθορά ηοσ. Καηά
ηη διάρκεια κάθε ιζηιοδρομίας επιηρέπεηαι η τρηζιμοποίηζή μιας και μόνο.
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. Ζ θαηάζηαζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο αξηζκνχο αζιεηηθήο ηαπηφηεηαο ΔΗΟ 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 επηηξέπνληαη 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, 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
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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 θαη βεβαηψλεη φηη ην
ζθάθνο ηνπ είλαη θαζφια εληάμεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ελ ιφγσ αγψλα..
15.3.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 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΝΣΑΔΩΝ
Γηα ηε δηνξγάλσζε ΚΤΚΛΑΓΔ 2016 «Cyclades Regatta» ζα νξηζζεί Γηεζλήο Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ν ησλ θαλνληζκψλ RRS (RRS, Appendix N). Γελ ππάξρεη δηθαίσκα έθεζεο ζηηο
απνθάζεηο ηεο ζχκθσλα κε ηνλ RRS 70.5.
17 ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΥΡΗΗ
Ο Όκηινο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ απφ ηνλ αγψλα ΚΤΚΛΑΓΔ 2016
«Cyclades Regatta» θαηά ηελ θξίζε ηνπ ρσξίο θακία απαίηεζε εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
18 ΑΦΑΛΔΙΑ
Σα ζπκκεηέρνληα 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. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
αληίζηνηρε βεβαίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ε νπνία ξεηά λα αλαθέξεη απηφ
19 ΔΠΑΘΛΑ – ΑΠΟΝΟΜΗ
19.1 Θα απνλεκεζνχλ έπαζια ζηνπο ηξεηο πξψηνπο ληθεηέο ηεο Γεληθήο Βαζκνινγίαο ησλ ζθαθψλ θάζε
θαηεγνξίαο (ORCi, ORC Club, ORC Club Non Spinnaker & IRC), θαζψο θαη ζηνπο ληθεηέο ησλ ππνθαηεγνξηψλ
αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή φπσο πεξηγξάθνπλ νη Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ). ηηο επηκέξνπο ηξείο πξψηεο
ηζηηνδξνκίεο ζηα λεζηά ζα βξαβεπηνχλ νη πξψηνη ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο
19.2 Ζ βξάβεπζε ηεο ηέηαξηεο ηζηηνδξνκίαο ζα γίλεη ζηελ ηειηθή ηειεηή απνλνκήο επάζισλ.
20 ΔΛΛΙΜΔΝΙΜΟ - ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ
20.1 Ο Ναπηαζιεηηθφο Όκηινο Σδηηδηθηψλ Καιιηζέαο ζα θηινμελήζεη ζηηο πισηέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ απφ ηηο 24
Ηνπλίνπ, φζα ζθάθε ζπκκεηάζρνπλ ζην ΚΤΚΛΑΓΔ 2016 «Cyclades Regatta» θαη δελ ειιηκελίδνληαη ζηνλ
αξσληθφ Κφιπν.
20.2 Ο ειιηκεληζκφο παξέρεηαη δσξεάλ θαη ε δηαηεξεζή ηνπ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θπβεξλήηε ηνπ
ζθάθνπο.
20.3 Δίλαη απαξαίηεηε ε έγθαηξε εηδνπνίεζε θαη ζπλελλφεζε κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ. ε πεξίπησζε πνπ
παξαζηεί αλάγθε αλέιθπζεο ζθάθνπο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα είλαη δπλαηφλ απηή λα γίλεη ζην ρεξζαίν
ρψξν ηνπ Οκίινπ κεηά απφ έγθαηξε εηδνπνίεζε θαη ζπλελλφεζε κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ.
20.4 Ζ Α.Δ.ΓΗ.Κ. (Αλψλπκνο Δηαηξεία Γηέιεπζεο Κνξίλζνπ) πξνζθέξεη έκπηωζη 50% ζηελ Γηέιεπζε
Γηψξπγαο Κνξίλζνπ γηα ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε πνπ ζα δηέιζνπλ ηελ Γηψξπγα Κνξίλζνπ ζην πιαίζην ηνπ
ηζηηνπιντθνχ αγψλα "Cyclades Regatta 2016". Παξαθαινχκε γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ
ζθαθψλ πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ δηέιεπζε ζην ηειέθσλν
210 4810390 ή ζην info@notk.gr
21. ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΩΝ
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H ηειεηή απνλνκήο ησλ επάζισλ ηεο Γεληθήο Καηάηαμεο ησλ αγψλα CYCLADES REGATTA 2016 ζα γίλεη ζε
εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί κειινληηθά.

ΜΑΪΟ 2016
Ζ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
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