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ΟΔΘΓΙΕ ΠΛΟΤ 
1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
 
Ο Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ «Ρόροσ 2017» διζπεται από τουσ κανονιςμοφσ 

1.1 όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 3 τθσ Ρροκιρυξθσ του αγϊνα και ςτισ τυχόν τροποποιιςεισ τθσ ςτισ παροφςεσ 
οδθγίεσ πλοφ. 

1.2. Ο κανόνασ RRS 28 τροποποιείται ωσ ακολοφκωσ: 

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

«Ζνα 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:  

«Ζνα 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 ………» 

1.3. Σε περίπτωςθ αντίφαςθσ υπεριςχφουν οι Οδθγίεσ Ρλου. 
 
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΩΝΙΗΟΜΖΝΟΤ 

Οι ανακοινϊςεισ προσ τουσ αγωνιηόμενουσ κα αναρτϊνται ςτον Επίςθμο Ρίνακα Ανακοινϊςεων που κα βρίςκεται ςτο γραφείο 
του Ναυτακλθτικοφ Ομίλου Τηιτηιφιϊν Καλλικζασ. Στον Ρόρο ο πίνακασ ανακοινϊςεων κα βρίςκεται πλθςίον του ςκάφουσ 
Επιτροπισ Αγϊνα. 

Κάκε ανακοίνωςθ κα ςυνοδεφεται με ζνα θχθτικό και τθν ανάρτθςθ τθσ ςθμαίασ «L» του ΔΚΣ. 
 
3. ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ ΟΔΘΓΙΕ ΠΛΟΤ 

Οποιαδιποτε αλλαγι ςτισ Οδθγίεσ Ρλου κα ανακοινϊνεται πριν από τισ 09:00 τθσ θμζρασ που κα τεκεί ςε ιςχφ, εκτόσ από 
οποιαδιποτε αλλαγι ςτο Ρρόγραμμα των ιςτιοδρομιϊν που κα ανακοινϊνεται πριν τισ 21:00 τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ που 
κα τεκεί ςε ιςχφ. 

 
4. ΠΡΟΓΝΩΘ ΚΑΙΡΟΤ – ΩΡΑ  
Δεν κα δοκεί πρόγνωςθ καιροφ ςτουσ αγωνιηόμενουσ. Θ ενθμζρωςθ για τισ προβλεπόμενεσ καιρικζσ ςυνκικεσ αφινεται 
ςτουσ αγωνιηόμενουσ. Επίςθμθ ϊρα για τον Αγϊνα είναι θ ϊρα του Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν. Θ πλθροφόρθςθ γίνεται από το 
τθλ. 14844. 
 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ - ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΕ 
 
ΠΑΡΑΚΕΤΘ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2017  
1η ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΑ : Φάλθρο – Ρόροσ 
Ωρα Εκκίνθςθσ : 16:00 
Απόςταςθ : Ρερίπου 29 νμ 
 
ΑΒΒΑΣΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2017  
Δεξίωςθ και απονομι επάκλων τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ. 
Ώρα Ρροςζλευςθσ : 20:00 Στο Κτιριο Συγγρου 
 
ΚΤΡΙΑΚΘ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2017  
2η ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΑ : Ρόροσ – Φάλθρο 
Ωρα Εκκίνθςθσ : 11:00 
Απόςταςθ : Ρερίπου 28 νμ 
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6. ΠΛΕΤΕΙ - ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΛΟΤ 
 
Κατά τθν 1θ Ιςτιοδρομία θ νιςοσ Αίγινα κα αφεκεί Δεξιά ενϊ κατά τθ 2θ Ιςτιοδρομία θ 
νιςοσ Αίγινα κα αφεκεί Αριςτερά 
 
7. ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ – ΤΓΧΩΝΕΤΘ ΚΛΑΕΩΝ – ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΑ ΘΜΑΣΑ 
Οι κλάςεισ των ςκαφϊν ORC INT, ORC CLUB, Non Spinnaker (NS) και IRC ζχουν χωριςτεί ι ςυγχωνευτεί ςε 
κατθγορίεσ όπωσ φαίνεται ςτουσ πίνακεσ ςυμμετεχόντων ςκαφϊν. Τα ςκάφθ δεν υποχρεοφνται να φζρουν 
διακριτικό ςιμα κατθγορίασ. 
 
8. ΕΚΚΙΝΘΘ 

Θ εκκίνθςθ κα δοκεί ςφμφωνα με τον Κανόνα 26 των Διεκνϊν Κανονιςμϊν Ιςτιοδρομιϊν τθσ WORLD SAILING 2017-2020 ωσ 
ακολοφκωσ: 

 Σκάφθ ORCi  με προειδοποιθτικό ςιμα τον αρικμθτικό επιςείοντα «2» του Δ.Κ.Σ. 

 Σκάφθ ORC Club & Non Spinnaker  με προειδοποιθτικό ςιμα τον αρικμθτικό επιςείοντα «1» του Δ.Κ.Σ. 

 Σκάφθ IRC με προειδοποιθτικό ςιμα τθ ςθμαία τθσ κλάςθσ (Λευκι με μπλε ςιμα IRC). 

Το προειδοποιθτικό ςιμα κα δοκεί 5 λεπτά πριν από τθν εκκίνθςθ. 

Ζνα ςκάφοσ δεν μπορεί να εκκινιςει αργότερα από 10 λεπτά μετά το ςιμα τθσ εκκίνθςθσ (Τροποποίθςθ του κανόνα 
RRS Α3).  

Θ Επιτροπι Αγϊνων μπορεί να παρατείνει κατά τθν κρίςθ τθσ το όριο των 10 λεπτϊν ςε περίπτωςθ άπνοιασ.   

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

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

 

9 ΜΕΡΙΚΘ & ΓΕΝΙΚΘ ΑΝΑΚΛΘΘ 

9.1 Μερική ανάκληςη κα δοκεί ςφμφωνα με τον κανόνα 29.1 των Διεκνϊν Κανονιςμϊν Ιςτιοδρομιϊν τθσ WORLD SAILING 
2017-2020. 

Εάν υπάρχει δυνατότθτα, θ Επιτροπι Αγϊνων κα προςπακιςει να εκπζμψει τον αρικμό ιςτίου ι το όνομα του 
ςκάφουσ που αναγνωρίςτθκε OCS ςτο κανάλι του VHF. Αποτυχία θ κακυςτζρθςθ αυτισ τθσ εκπομπισ δεν δίνει το 
δικαίωμα ςτουσ αγωνιηόμενουσ για αίτθςθ αποκατάςταςθσ. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα RRS 62.1 (a)  

9.2 Γενική ανάκληςη κα δοκεί ςφμφωνα με τον κανόνα 29.2 των Διεκνϊν Κανονιςμϊν Ιςτιοδρομιϊν τθσ WORLD SAILING 2017-
2020. 

Πταν ζχει δοκεί Γενικι ανάκλθςθ, θ εκκίνθςθ τθσ επόμενθσ κατθγορίασ κα αναβάλλεται αναλόγωσ. 

 
10. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΦΩΝ ΠΡΙΝ ΣΘΝ ΕΚΚΙΝΘΘ – ΑΚΚΙΝΘΙΑ ΜΘΧΑΝΩΝ 

10.1 Κάκε ςκάφοσ που προτίκεται να πάρει εκκίνθςθ οφείλει μζχρι πζντε λεπτά πριν από το προειδοποιθτικό ςιμα, να 
περάςει από το ςκάφοσ Επιτροπισ Αγϊνων και να αναφζρει τον αρικμό του ιςτίου του, ϊςτε να καταγραφεί από τθν 
Γραμματεία τθσ Επιτροπισ Αγϊνων. 

10.2 Σκάφθ  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 8, οφείλουν να ειδοποιιςουν, μετά το ςιμα εκκίνθςθσ, ςτο κανάλι 
επικοινωνίασ του VHF  τθν  Επιτροπι  Αγϊνων  για  τθν πρόκεςι τουσ να εκκινιςουν. 

10.3 Θ Επιτροπι Αγϊνων μπορεί να χαρακτθρίςει DNC όλα τα ςκάφθ που δεν ανζφεραν τθν παρουςία τουσ ςτθν γραμμι 
εκκινιςεωσ. 
10.4 Οι μθχανζσ των ςκαφϊν πρζπει να μθν λειτουργοφν μετά το προπαραςκευαςτικό ςιμα τθσ εκκίνθςθσ (4λεπτο). Εξαίρεςη 
αποτελεί θ χριςθ μθχανισ ςε περιπτώςεισ ζκτακτησ ανάγκησ, όπωσ ενδεικτικά προςδιορίηονται από τα άρκρα 42.3.g ζωσ 
42.3.i των RRS 2013-16. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ το ςκάφοσ κα πρζπει προθγουμζνωσ ι το ταχφτερο δυνατό μετά τθ χριςθ τθσ 
μθχανισ να γνωςτοποιιςει το γεγονόσ ςτθν Επιτροπι Αγϊνων, αναφζροντασ τισ αιτίεσ χριςθσ τθσ μθχανισ. 
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11. ΓΡΑΜΜΕ ΕΚΚΙΝΘΘ 
 
11.1 ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΑ ΦΑΛΘΡΟ – ΠΟΡΟ  
 Θ γραμμή εκκίνηςησ ςτο Φάλθρο ορίηεται ςτο δεξί άκρο από ςθμαία «RC» επί του ςκάφουσ Επιτροπισ και ςτο 
αριςτερό άκρο από κυλινδρικό φουςκωτό ςθμαντιρα χρϊματοσ πορτοκαλί. Το ςκάφοσ Επιτροπισ κα βρίςκεται 
αγκυροβολθμζνο ςτο Φαλθρικό κόλπο ανοιχτά του κυματοκραφςτθ του ΣΕΦ (Σχ.1) 
11.2 ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΡΟ – ΦΑΛΘΡΟ 
 Θ γραμμή εκκίνηςησ ςτον Ρόρο ορίηεται ςτο δεξί άκρο από ςθμαία «RC» επί του ςκάφουσ Επιτροπισ και ςτο 
αριςτερό άκρο από ποντιςμζνο ςθμαντιρα με κοντό και κόκκινθ ςθμαία επ’ αυτοφ. Το ςκάφοσ Επιτροπισ κα βρίςκεται 
αγκυροβολθμζνο ςτον όρμο Βφδι (Σχ.3). 
Θ γραμμι εκκίνθςθσ δυναται να μεταφερκεί ςε άλλο ςθμείο ςτθν περίπτωςθ άπνοιασ. Στθν περίπτωςθ αυτι κα αναρτθκεί 
επί του ςκάφουσ επιτροπισ το ςιμα «L» («Ακολουκιςτε»), μζχρι το νζο ςθμείο εκκίνθςθσ. 
 
12. ΓΡΑΜΜΕ ΣΕΡΜΑΣΙΜΩΝ  
12.1 ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΑ ΦΑΛΘΡΟ – ΠΟΡΟ  
 Θ γραμμή τερματιςμοφ ςτον Ρόρο ορίηεται αριςτερά από μπλζ ςθμαία αναρτθμζνθσ επί ιςτοφ ςτο χϊρο του 
Ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ» και δεξιά από ποντιςμζνο ςθμαντιρα με κοντό και κόκκινθ ςθμαία ςε απόςταςθ περίπου 100 μζτρα και 
διόπτευςη περίπου 180ο (Σχ.2). Σε περίπτωςθ μθ πρόςβαςθσ ςτο χϊρο του Ξενοδοχείου θ μπλζ ςθμαία κα αναρτθκεί επί 
αγκυροβολθμζνου ςκάφουσ Επιτροπισ  ςτον καλάςςιο χϊρο κάτωκι του Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ. 
12.2 ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΡΟ – ΦΑΛΘΡΟ 
 Θ γραμμή τερματιςμοφ ςτο Φάλθρο ορίηεται ςτο αριςτερό άκρο από μπλζ ςθμαία αναρτθμζνθ ςτο ακρομϊλιο του 
λιμζνοσ τθσ Καλλικζασ και δεξιά ποντιςμζνου φουςκωτοφ κυλινδρικοφ ςθμαντιρα χρϊματοσ πορτοκαλί ςε απόςταςθ περίπου 
100 μζτρων και ςε διόπτευςθ περίπου 200ο (Σχ.4) 
12.3 Επί των ςθμαντιρων τερματιςμοφ κα τοποκετθκεί αναλάμπων λευκόσ – κόκκινοσ  φανόσ (strobe light) κατά τθν διάρκεια 
τθσ νφκτασ. Το ςβιςιμο ι κακι λειτουργία ι ενδεχόμενθ απουςία του αναλάμποντα φανοφ ςτα ςθμεία τερματιςμοφ δεν δίνει 
το δικαίωμα ςτουσ αγωνιηόμενουσ, αιτιςεωσ προσ τθν Επιτροπι Αγϊνων για επανόρκωςθ. 
12.4 Σε περίπτωςθ απϊλειασ του ποντιςμζνου ςθμαντιρα το κλιμάκιο τερματιςμοφ κα τερματίηει τα διερχόμενα ςκάφθ, 
ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ διοπτεφςεισ. 
12.5 Τα κλιμάκια τερματιςμϊν κα βρίςκονται πλθςίον τθσ μπλζ ςθμαίασ.         

12.6 Κάκε ςκάφοσ που τερματίηει κα επιςθμαίνεται από το κλιμάκιο τερματιςμοφ τθσ Επιτροπισ Αγϊνων με ζνα θχθτικό. 
Τυχόν αποτυχία θχθτικοφ δεν μπορεί να αποτελζςει λόγο αιτιματοσ αποκατάςταςθσ. Τα ςκάφθ που τερματίηουν πρζπει μετά 
τον τερματιςμό τουσ να αναφζρουν ςτο VHF τον αρικμό ιςτίου και το όνομα του ςκάφουσ ςτθν Επιτροπι. Είναι ευθφνη κάθε 
κυβερνήτη ςκάφουσ να βεβαιωθεί από την Επιτροπή Αγώνων ότι τερμάτιςε. 
 
13 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ 
13.1 Για τα ςκάφθ που ςυμμετζχουν ςτισ κατθγορίεσ ORCi, ORC Club και Non Spinnaker (NS), 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 5 αυτϊν των Οδθγιϊν Ρλου. 
13.2 Για τα ςκάφθ που ςυμμετζχουν ςτθν κατθγορία IRC το χρονικό όριο τερματιςμοφ είναι το διπλάςιο του ςυντελεςτι B.S.F. 
πολλαπλαςιαςμζνο επί τον αρικμό των μιλίων τθσ κάκε ιςτιοδρομίασ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 5 αυτϊν των Οδθγιϊν 
Ρλου.   

13.3 Τα χρονικά όρια τερματιςμοφ κάκε ςκάφουσ αναγράφονται ςτα φφλλα ζναρξθσ ιςτιοδρομιϊν.  

13.4 Κάκε ςκάφοσ που αποτυχαίνει να τερματίςει μζςα ςτο χρονικό όριο τερματιςμοφ μιασ ιςτιοδρομίασ, όπωσ αυτό ζχει 
κακοριςτεί, κα βακμολογείται ςαν «Did Not Finish». Αυτό αλλάηει τον RRS 35 και A4. 

13.5 Σε περίπτωςθ επιβράχυνςθσ όπωσ αναγράφεται ςτο άρκρο 11.2, τα χρονικά όρια παραμζνουν ϊσ ζχουν υπολογιςτεί. 

14 ΤΣΘΜΑ ΔΙΟΡΘΩΕΩ ΧΡΟΝΟΤ 

14.1 Για τα καταμετρθμζνα κατά ORCi ςκάφθ κα εφαρμοςτεί το Performance Curve Scoring - Constructed Course. Σε 
περίπτωςθ που δεν υπάρχουν ικανοποιθτικά ςτοιχεία ανζμου, θ επιτροπι αγϊνα μπορεί εναλλακτικά να χρθςιμοποιιςει το 
ςφςτθμα Tripple Number Scoring. 
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14.2 Για τα καταμετρθμζνα κατά ORC Club & Non Spinnaker ςκάφθ, κα εφαρμοςτεί το Performance Curve Scoring - Ocean 
course με εναλλακτικό ςφςτθμα το Tripple Number Scoring. 
14.3 Για τα καταμετρθμζνα κατά IRC ςκάφθ, κα εφαρμοςτεί το ςφςτθμα υπολογιςμοφ Time on Time. 
14.5 Τα δεδομζνα τθσ Επιτροπισ Αγϊνων ςχετικά με τισ διανυκείςεσ αποςτάςεισ, τθν διεφκυνςθ και τθν ζνταςθ των ανζμων 
και τθν επιλογι του ςυςτιματοσ διόρκωςθσ χρόνου δεν μποροφν να αποτελζςουν λόγο για αίτθςθ αποκατάςταςθσ από τουσ 
αγωνιηόμενουσ. Σα αποτελζςματα θα υπολογιςτοφν με βάςη τη διανυθείςα απόςταςη. 

 
15 ΤΣΘΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
15.1 Θ βακμολογία του αγϊνα κα γίνει με το ςφςτθμα Χαμθλισ Βακμολογίασ, ςφμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεκνϊν 
Κανονιςμϊν Ιςτιοδρομιϊν τθσ WORLD SAILING 2017-2020. 

15.2 Ο βακμόσ βαρφτθτασ κάκε ιςτιοδρομίασ  ιςοφται με 1.00. 

15.3 Το τελικό αποτζλεςμα κα υπολογιςκεί από το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ και των δφο ιςτιοδρομιϊν.Δεν εξαιρείται καμία 
ιςτιοδρομία. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, αυτι κα επιλφεται όπωσ προβλζπεται από τα άρκρα Α8.1 & Α8.2 των RRS 2017 
- 2020. Αρκεί θ ολοκλιρωςθ μίασ εκ των δφο ιςτιοδρομιϊν για να κεωρθκεί ζγκυροσ ο αγϊνασ «ΡΟΟΣ 2017». 

15.4 Θ βακμολογία των κατθγοριϊν κα εξάγεται ξεχωριςτά τθσ βακμολογίασ τθσ Γενικισ Κατάταξθσ. 

 
16 ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΟΙΝΕ 

16.1 Για παραβάςεισ άλλεσ του Μζρουσ 2 των Διεκνϊν Κανονιςμϊν Ιςτιοδρομιϊν τθσ ISAF ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 14 
των Ειδικϊν Διατάξεων τθσ ΕΑΘ για αγϊνεσ Ανοικτισ Θαλάςςθσ 2017. 

16.2 Σκάφοσ που δεν εφάρμοςε το άρκρο 6 των Οδθγιϊν Ρλου κα χαρακτθρίηεται ϊσ DSQ ςτθν τρζχουςα ιςτιοδρομία. 

16.3 Θα εφαρμοςκεί ποινι 2 ςτροφϊν (720ο) για παράβαςθ κανόνα του Μζρουσ 2 των RRS και ποινι μιασ ςτροφισ για 
παράβαςθ του κανόνα 31 των RRS τθσ WORLD SAILING 2017-2020 (κανόνεσ RRS 44.1 & 44.2). 

16.4 Ζνα ςκάφοσ που ζχει αυτοτιμωρθκεί πρζπει να ςυμπλθρϊςει μία διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ςτθ Γραμματεία, μζςα ςτο 
χρονικό όριο που προβλζπεται για υποβολι ενςτάςεων. 

16.5 Σκάφοσ που διζςχιςε τθ γραμμι εκκίνθςθσ πριν το ςχετικό ςιμα και δεν επανόρκωςε κα χαρακτθρίηεται OCS και κα 
λαμβάνει ποινι 20% ςτον διορθωμζνο χρόνο και τουλάχιςτον 2 θζςεισ (Αυτό τροποποιεί τουσ κανόνεσ Α4, Α5 και 
Α11») 

17 ΕΝΣΑΕΙ – ΔΘΛΩΘ ΜΘ ΣΘΡΘΘ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 

17.1 Οι ενςτάςεισ πρζπει να είναι γραμμζνεσ ςτο ειδικό ζντυπο που διατίκεται από τθν Επιτροπι Αγϊνων και να υποβάλλονται 
εντόσ του χρονικοφ ορίου. Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ παραλαβισ των ενςτάςεων οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με 
τθν Επιτροπι Αγϊνων ςτο κανάλι του VHF ι ςτα τθλζφωνα επικοινωνίασ που περιγράφονται ςτο άρκρο 18.2. 

17.2 Για κάκε ςκάφοσ, το χρονικό όριο υποβολισ ενςτάςεων λιγει δφο ϊρεσ μετά τον τερματιςμό του. Τυχόν ενςτάςεισ κα 
εκδικαςκοφν τθν Δευτζρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 18:00. Οι εντεταλμζνοι εκπρόςωποι των ςκαφϊν κα ενθμερωκοφν 
ζγκαιρα από τθν Γραμματεία τθσ Επιτροπισ Αγϊνων, για τθν ακριβι ϊρα, τον χϊρο 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 

17.3 Σε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια του αγϊνα, δεν τθρικθκαν οι κανονιςμοί που αναφζρονται ςτθν Ρροκιρυξθ του 
Αγϊνα και τισ Οδθγίεσ Ρλου, ο εντεταλμζνοσ εκπρόςωποσ του ςκάφουσ υποχρεοφται να ςυντάξει μια Δήλωςη Μη Σήρηςησ 
Κανονιςμών προσ τθν Επιτροπι Αγϊνων, το αργότερο δφο (2) ϊρεσ μετά τον τερματιςμό του, ςτο Ειδικό Ζντυπο, που διακζτει 
θ Επιτροπι Αγϊνων. 
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18 ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΨΘ ΑΓΩΝΑ 

18.1 Σκάφθ 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 Πνομα Σκάφουσ 

o Αρικμόσ  ιςτίων 

o Τόποσ εγκαταλείψεωσ (ςθμείο διαδρομισ) 

o Χρόνοσ εγκαταλείψεωσ 

o Αιτία εγκαταλείψεωσ 

o Ροφ ευρίςκεται το εγκαταλείψαν ςκάφοσ 

o Λιμάνι ι όρμοσ προοριςμοφ 

18.2 Θ επικοινωνία με τθν Επιτροπι Αγϊνων κα γίνεται: 

Στο VHF  

Τθλεφωνικά , ςτα τθλζφωνα, 6944356225 (Κατζκοσ Γιώργοσ), 6947568316 (Θεοδωρίδησ Αλζξανδροσ), 697 443 8390 
(Νίκοσ Παξιμαδάσ) 

18.3 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. 

18.4 Θ μη ςυμμόρφωςη με την Οδηγία Πλου 18 μπορεί να αποτελζςει λόγο εφαρμογήσ του κανόνα RRS 69, ενώ ο 
διοργανωτήσ όμιλοσ διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαςη του Δ, να αποκλείςει όςουσ δεν ςυμμορφώνονται, από τουσ 
αγώνεσ που διοργανώνει για οριςμζνο χρονικό διάςτημα και να υποβάλλει αίτηςη ςτην Εθνική Αρχή για επιβολή ποινήσ 
ςτο ςκάφοσ. 

 

19 ΕΚΔΟΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

Μετά το τζλοσ κάκε ιςτιοδρομίασ κα εκδοκοφν προςωρινά αποτελζςματα που κα αναρτθκοφν ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και 
ςτο site του ΝΟΤΚ www.notk.gr . Τα τελικά αποτελζςματα κα εκδοκοφν μετά τθν εκδίκαςθ πικανϊν ενςτάςεων.  

 
20 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

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

20.2 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. 

20.3 Επικοινωνία με Επιτροπι Αγϊνων 

o Γιϊργοσ Κατζκοσ, RO, 694 435 6225 
o Αλζξανδροσ Θεοδωρίδθσ, Ζφοροσ Ανοικτισ Θάλαςςασ, 6947568316 
o Νίκοσ Ραξιμαδάσ, Υπεφκυνοσ Κλιμακίου Τερματιςμοφ 697 443 8390 

 

21 ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΣΑΜΕΣΡΘΕΩΝ / ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΦΩΝ 
21.1 Θα γίνουν ζλεγχοι καταμζτρθςθσ και επικεωριςεισ των ςυμμετεχόντων ςκαφϊν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Ειδικζσ 
Ειδικζσ Διατάξεισ τθσ ΕΑΘ/ΕΙΟ. 

21.2 ΘΕπιτροπι Αγϊνων ι θ Τεχνικι Επιτροπι μποροφν να ελζγξουν απροειδοποίθτα οποιοδιποτε ςκάφοσ ςε οποιοδιποτε 
ςθμείο (ξθρά ι κάλαςςα κακϊσ και κακ’ όλθ τθν παραμονι ςτον Ρόρο) και οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι κατά το διάςτθμα 
31.03.2017 και ϊρα 09:00 ζωσ και 04.04.2017 
21.3 Στθ διάκεςθ των επικεωρθτϊν εξοπλιςμοφ του αγϊνα πρζπει να υπάρχει ςε κάκε ςκάφοσ αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ 
Ιςοηυγιςμοφ μαηί με το Measurement Inventory (όπου απαιτείται). 
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21.4 Ο ιδιοκτιτθσ ι ο εντεταλμζνοσ εκπρόςωποσ αυτοφ πρζπει να γνωρίηει ότι ςφμφωνα με τον κανονιςμό RRS ζχει τθν 
ευκφνθ να διατθρεί το ςκάφοσ ςφμφωνο με τουσ κανονιςμοφσ τθσ κλάςθσ. Πτι ςφμφωνα με τον κανονιςμό OSR πρζπει να 
κακορίςει ζνα άτομο που κα αναλάβει τισ ευκφνεσ του επί κεφαλισ (υπευκφνου) ςτθν περίπτωςθ εξουδετζρωςθσ του ιδίου 
και ότι ςφμφωνα τουλάχιςτον ζνα μζλοσ του πλθρϊματοσ πρζπει να είναι εξοικειωμζνο με τισ διαδικαςίεσ Ρρϊτων Βοθκειϊν, 
Υποκερμία, Ρνιγμό, Καρδιοπνευμονικθ ανάταξθ και ςχετικά ςυςτιματα επικοινωνίασ. 

21.5 Πλα τα πανιά που κα φζρουν τα ςκάφθ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ κατθγορίεσ ORC International & ORC Club, εκτόσ των 
πανιϊν κυζλλθσ, πρζπει να είναι καταμετρθμζνα και να φζρουν ζγκυρθ ςφραγίδα καταμζτρθςθσ IMS. 
 

22 ΚΑΣΑΣΑΘ ΠΛΘΡΩΜΑΣΟ 

22.1 Οι εντεταλμζνοι εκπρόςωποι των ςυμμετεχόντων ςκαφϊν οφείλουν να κατακζςουν γραπτι κατάςταςθ με τα 
ονοματεπϊνυμα και τουσ αρικμοφσ ακλθτικϊν δελτίων όλων των επιβαινόντων, ςε ειδικό ζντυπο, που διατίκεται ςτθ 
Γραμματεία του Ομίλου μαηί με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ ι το αργότερο πριν τθ ςυνάντθςθ των κυβερνθτϊν.  

22.2 Το ςφνολο του βάρουσ των μελϊν του πλθρϊματοσ που επιβαίνει ςε κάκε ςκάφοσ κατά τθν διάρκεια των ιςτιοδρομιϊν 
δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το μζγιςτο ςφμφωνα με το πιςτοποιθτικό τουσ και τουσ κανονιςμοφσ ιςοηυγιςμοφ.  

22.3 Αλλαγι ςτθ ςφνκεςθ των πλθρωμάτων επιτρζπεται μόνο εφόςον ενθμερωκεί γραπτϊσ ςε ειδικό ζντυπο, θ Επιτροπι 
Αγϊνα, το αργότερο 1 ϊρα πριν τθν εκκίνθςθ κάκε ιςτιοδρομίασ. 

22.4 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. 

 
23 ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΣΑ ΣΘ ΝΤΧΣΑ 

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

 
24 ΑΦΑΛΕΙΑ 

Πλα τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ ςτο αγϊνα, οφείλουν να διακζτουν ζγκυρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι τρίτων (πράγματα και 
πρόςωπα). Το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο πρζπει να καλφπτει ρθτά τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων κατά τθν ςυμμετοχι του 

ςκάφουσ ςε αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ. 

25 ΕΤΘΤΝΘ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον αγϊνα «ΡΟΟΣ 2017» αποδζχονται τουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ Ιςτιοδρομιϊν τθσ WORLD SAILING (RRS 
2017 - 2020), τισ Οδθγίεσ πλου και τθν Ρροκιρυξθ του Αγϊνα όπωσ ορίηονται ςτθν παρ. 2 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον αγϊνα «ΡΟΟΣ 2017» αποδζχονται ρθτά ότι ςυμμετζχουν και αγωνίηονται αποκλειςτικά με δικι τουσ 
ευκφνθ και 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 Πμιλο, τθν Επιτροπι Αγϊνων, τθν Επιτροπι 
Ενςτάςεων, τον χορθγό, εάν υπάρχει, και οποιοδιποτε μζλοσ εμπλεκόμενο ςτθν διοργάνωςθ κάτω από οποιαδιποτε ιδιότθτα.  

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 ςχζςθ προσ αυτόν.  

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 ςχζςθ 
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 «ΡΟΟΣ 2017». 
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Ιδιαίτερα εφιςτάται θ προςοχι ςτον κεμελιϊδθ κανόνα RRS 4 του Μζρουσ Ι των Διεκνϊν Κανονιςμϊν Ιςτιοδρομιϊν τθσ 
WORLD SAILING «Απόφαςθ για τθν ςυμμετοχι ςε ιςτιοδρομία» κακϊσ και ςτα οριηόμενα ςτισ Ειδικζσ Διατάξεισ 2017 τθσ ΕΑΘ 
για Αγϊνεσ Ανοικτισ Θαλάςςθσ. 

26 ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΧΡΘΘ 
Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτον αγϊνα «ΡΟΟΣ 2017» (κυβερνιτθσ και μζλθ πλθρϊματοσ) αποδζχονται αυτόματα ότι ο 
διοργανωτισ όμιλοσ και ο χορθγόσ διατθροφν επ’ αόριςτον το δικαίωμα να δθμιουργοφν, χρθςιμοποιοφν και προβάλλουν 
κατά τθν κρίςθ τουσ, κινθματογραφικζσ εικόνεσ και ηωντανζσ αναμεταδόςεισ ςε φιλμ και βίντεο, κακϊσ και φωτογραφίεσ κατά 
τθν διάρκεια των αγϊνων και μετά τθν λιξθ τουσ, χωρίσ καμιά οικονομικι απαίτθςθ, κακϊσ επίςθσ να χρθςιμοποιοφν και να 
αναπαράγουν κακ’ οιονδιποτε γνωςτό τρόπο τα ονόματα, βιογραφικό υλικό και φωτογραφίεσ των ςυμμετεχόντων. 

27 ΕΠΑΘΛΑ ΑΠΟΝΟΜΕ 

Θα απονεμθκοφν ζπακλα ςτουσ τρεισ πρϊτουσ  νικθτζσ τθσ Γενικισ Βακμολογίασ των ςκαφϊν κάκε κλάςθσ (ORCi, ORC Club, 
Non Spinnaker & IRC), κακϊσ και ςτουσ νικθτζσ των κατθγοριϊν ανάλογα με τθν ςυμμετοχι (όπωσ περιγράφουν οι Ειδικζσ  

Διατάξεισ τθσ ΕΑΘ). Θα βραβευτοφν επίςθσ και οι 1οι νικθτζσ κάκε κλάςθσ τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ ςτον Ρόρο. 

 

28 ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

 28.1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

  ΠΡΟΕΔΡΟ : Ραντελισ Ραυλίδθσ Ρρόεδροσ ΝΟΤΚ 

  ΜΕΛΘ :  Αντωνόπουλοσ Ανδρζασ Αντιορόεδροσ ΝΟΤΚ 

    Θεοδωρίδθσ Αλζξανδροσ, Ζφοροσ Αν. Θαλάςςθσ 

    Ρολυχρονάκθ Κατερίνα 

    Ηαχαρίνθ Ελιςάβετ 

    Κουμανιϊτθ Γεωργία 

    Μανδαράκα Ειρινθ 

 28.2 ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΓΩΝΑ 

  ΠΡΟΕΔΡΟ : Κατζκοσ Γιϊργοσ 

  ΜΕΛΘ :  Θεοδωρίδθσ Αλζξανδροσ 

    Ραξιμαδάσ Νίκοσ 

    Ανδρεάδθ Μαροφςα 

    Ρανίδθσ Δθμιτρθσ 

Ναγκουηάλογλου Δθμιτρθσ 

Ηαχαρίνθ Ελιςάβετ 

Κελαϊδιτθσ Μανϊλθσ 

     

 28.3 ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΕΝΣΑΕΩΝ 

  ΠΡΟΕΔΡΟ : Σκυλίτςθσ Ραφλοσ 

  ΜΕΛΘ :  Μιτάκθσ Μιχάλθσ 

Θεοδόςθσ Χριςτοσ 
Δροφγκασ Γιϊργοσ 

 
 28.3 ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ  

    Γιϊργοσ Κατζκοσ 

    Νίκοσ Ραξιμαδάσ 

   



ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΑΓΩΝΑ «ΠΟΡΟ 2017»  
ΕΙ ΜΝΘΜΘ «ΜΑΚΘ ΓΚΡΙΣΗΑΛΘ» 
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ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 
*ΣΑ ΧΗΜΑΣΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ. ΟΙ ΧΑΡΣΕ ΔΕΝ ΤΝΙΣΩΝΣΑΙ ΓΙΑ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ* 

χ. 4

ΕΚΚΙΝΗΣΗ (Σχ1) & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σχ4) ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σχ2) & ΕΚΚΙΝΗΣΗ (Σχ3) ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ 

χ. 1 

χ. 2 χ. 3

χ. 4


