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ΡΟΚΗΥΞΗ 
 

1 ΟΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

Ο Ν.Ο.Σ.Κ. προκθρφςςει τον αγϊνα ’’Πόροσ 2017’’ για κατθγορίεσ ιςοηυγιςμοφ ORC International, ORC Club, και 
IRC. Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί από Παραςκευι 31 Μαρτίου μζχρι και τθν Κυριακι 2 Απριλίου 2017 ςτθν περιοχι του 
αρωνικοφ κόλπου. 

2 ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Η διεφκυνςθ τθσ Γραμματείασ και τθσ Επιτροπισ Αγϊνα είναι: 

Ναυτακλθτικόσ Όμιλοσ Σηιτηιφιϊν Καλλικζασ Ναυτακλθτικι Μαρίνα 
Διμου Καλλικζασ, Καλλικζα 17674 Σθλ. 210 4810390 Φαξ. 210 
4131549 
Web site: www.notk.gr  E-mail: info@notk.gr  

Η Γραμματεία λειτουργεί τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από 08:00 –15:00. 

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ παρακάτω Κανονιςμοφσ, όπωσ αυτοί ιςχφουν τισ θμερομθνίεσ 
διεξαγωγισ του αγϊνα : 

 Οι Διεκνείσ Κανόνεσ  Ιςτιοδρομιϊν τθσ WORLD SAILING 2017 – 2020 (RRS) 
 Οι Διεκνείσ Κανόνεσ International Measurement System (IMS) και ORC Rating Systems 2017 
 Ο Διεκνισ Κανονιςμόσ IRC 2017. 
 Οι Διατάξεισ τθσ Εκνικισ Αρχισ (ΕΙΟ) 2017 και οι Διατάξεισ τθσ ΕΑΘ για Αγϊνεσ Ανοικτισ Θαλάςςθσ 2017. 
 Ο Ειδικόσ κανονιςμόσ αςφαλείασ για αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ καλάςςθσ τθσ ISAF 2017-2018 (ISAF 

Offshore Special Regulations 2017-2018). Ο αγϊνασ κατατάςςεται ςτθν κατηγορία 3 του κανονιςμοφ χωρίσ 
υποχρζωςη Life Raft (ςυνίςταται όμωσ από την Οργανωτική Επιτροπή). 

 Σα ςκάφθ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με ςυςκευι VHF, με δυνατότθτα επικοινωνίασ πλθν των 
υποχρεωτικϊν και ςτα κανάλια 68, 69, 71 και 72. 

 Ο Ακλθτικόσ νόμοσ και το καταςτατικό τθσ ΕΙΟ. 
 Ο Διεκνισ Κανονιςμόσ Αποφυγισ υγκροφςεων ςτθν Θάλαςςα με τισ τροποποιιςεισ του. Ο κανονιςμόσ 

αυτόσ αντικακιςτά τουσ κανόνεσ του μζρουσ 2 των Κανονιςμϊν Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ (RRS) τθσ ISAF από τθν 
δφςθ μζχρι τθν ανατολι του θλίου. 

 Η παροφςα προκιρυξθ των αγϊνων, οι Οδθγίεσ Πλου και οι τυχόν τροποποιιςεισ τουσ. ε περίπτωςθ 
αντίφαςθσ υπεριςχφουν οι Οδθγίεσ Πλου.  

4 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

4.1 Ο αγϊνασ διεξάγεται ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του Κανονιςμοφ 2017 τθσ WORLD SAILING (Advertising Code) 
και ωσ εκ τοφτου τα ςκάφθ που επικυμοφν να φζρουν ατομικι διαφιμιςθ κατά τθν διάρκεια του αγϊνα πρζπει να 
είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του παραπάνω Κανονιςμοφ και επί πλζον με όςα ορίηει ςχετικά θ Εκνικι τουσ 
Αρχι. 
4.2 κάφθ που φζρουν ατομικι διαφιμιςθ πρζπει να ζχουν ςχετικι άδεια από τθν Εκνικι Αρχι και να 
κατακζςουν αντίγραφο τθσ αδείασ μαηί με τθν διλωςθ ςυμμετοχισ. 
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4.3 Η εφαρμογι των διατάξεων του Κανονιςμοφ 2017 τθσ WORLD SAILING (Advertising Code) κα ιςχφςει από 
τθν ανατολι του θλίου τθν Παραςκευι 31 Μαρτίου 2017 μζχρι τθν δφςθ του θλίου τθ Δευτζρα 3 Απριλίου 
2017. 
 
5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1 τον Αγϊνα γίνονται δεκτά ςκάφθ με ζγκυρο πιςτοποιθτικό ιςοηυγιςμοφ ORC International, ORC Club, ORC 
Club & ORCi Non Spinnaker και IRC εφόςον αυτό ζχει χρονολογία ζκδοςθσ 2017. 
5.2 Επιτρζπεται θ ςυμμετοχι και βακμολόγθςθ ενόσ ςκάφουσ ςε μία και μόνο κατθγορία ιςοηυγιςμοφ. 
5.3 Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ ορίηεται ςε € 30 ανά ςκάφοσ, για όλα τα ςκάφθ. 
 
6 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1 Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν Γραμματεία του Ν.Ο.Σ.Κ. το αργότερο μζχρι τθν 
Σετάρτθ 29 Μαρτίου 2017 και ϊρα 15:00 και να είναι γραμμζνεσ ςτο ειδικό ζντυπο διλωςθσ ςυμμετοχισ / 
κατάςταςθσ πλθρϊματοσ που επιςυνάπτεται. 
6.2 Κάκε διλωςθ κα ςυνοδεφεται από 

 Αντίγραφο ζγκυρου Πιςτοποιθτικοφ Ιςοηυγιςμοφ, ζκδοςθσ 2017 και το αντίτιμο του δικαιϊματοσ 
ςυμμετοχισ 

 Αντίγραφο του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου του ςκάφουσ ςε ιςχφ. Σο αςφαλιςτιριο πρζπει να 
περιλαμβάνει κάλυψθ ηθμιϊν προσ τρίτουσ κατά τθν διάρκεια ιςτιοπλοϊκϊν αγϊνων, όπωσ 
προβλζπεται από τθ ςχετικι οδθγία τθσ ΕΑΘ. 

 Κατάςταςθ πλθρϊματοσ 
 Αντίγραφο τθσ αδείασ τθσ Εκνικισ Αρχισ εφ’ όςον φζρουν ατομικι διαφιμιςθ 
 τθ διλωςθ ςυμμετοχισ, για λόγουσ αςφαλείασ, θα πρζπει να αναγράφονται δυο τουλάχιςτον 

κινητά τηλζφωνα (διαφορετικισ εταιρίασ), τα οποία κα βρίςκονται επί του ςκάφουσ και με τα οποία 
κα είναι δυνατι θ επικοινωνία κακ’ όλθ τθν διάρκεια των αγϊνων. 

6.3 Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ που δεν είναι ςφμφωνεσ με τισ ανωτζρω προχποκζςεισ δεν κα γίνονται δεκτζσ. Η 
Οργανωτικι επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να δεχτεί δθλϊςεισ και μετά τθ λιξθ του χρονικοφ ορίου υποβολισ 
τουσ. 
 
7 ΔΙΑΧΩΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ / ΚΑΤΗΓΟΙΩΝ 

7.1 Σα ςκάφθ που ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα «ΠΟΡΟ 2017» κα διαχωριςτοφν ςτισ κλάςεισ ORC Int, ORC Club, 
Non Spinnaker (NS) και IRC. 
7.2 Η Επιτροπι αγϊνα ζχει το δικαίωμα να ςυγχωνεφςει ι να διαχωρίςει τισ κλάςεισ και τισ κατθγορίεσ ανάλογα 
με τθν ςυμμετοχι και ςφμφωνα με τισ Διατάξεισ τθσ ΕΑΘ/Ε.Ι.Ο. 2017. Οι τελικζσ καταςτάςεισ ςυγχϊνευςθσ – 
διαχωριςμοφ των κλάςεων και κατθγοριϊν κα δοκοφν ςτθν υγκζντρωςθ Κυβερνθτϊν. 
7.3 Τα ςκάφη με πιςτοποιητικό Non Spinnaker θα ενταχθοφν υποχρεωτικά ςτην κλάςη αυτή. Ρροχπόθεςη για 
να ςχηματιςτεί η κλάςη είναι να εκκινήςουν τουλάχιςτον  3 ςκάφη ςε διαφορετική περίπτωςη τα ςκάφη 
αυτά μποροφν να ακολουθήςουν τον αγϊνα εκτόσ ςυναγωνιςμοφ. 
 
8 ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, ϊρα 15:00: Λιξθ χρονικοφ ορίου υποβολισ δθλϊςεων ςυμμετοχισ. 
Ρζμπτη 30 Μαρτίου 2017, ϊρα 20:00: υγκζντρωςθ Κυβερνθτϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ν.Ο.Σ.Κ. ςτθ 
Μαρίνα Δζλτα. 
Ραραςκευή 31 Μαρτίου 2017, ϊρα 16:00: 1θ Ιςτιοδρομία: Φάλθρο – Πόροσ, Εκκίνθςθ από τον 
Φαλθρικό όρμο, απόςταςθ 28 Ν.Μ. 
Σάββατο 1 Απριλίου 2017, Δεξίωςθ, απονομι επάκλων τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ. 
Κυριακή 2 Απριλίου 2017, ϊρα 11:00 2θ Ιςτιοδρομία: Πόροσ – Φάλθρο, 28 Ν.Μ. 
Δευτζρα 3 Απριλίου 2017, ϊρα 18:00 Εκδίκαςθ τυχόν ενςτάςεων & αιτιςεων αποκατάςταςθσ. 
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9 ΧΟΝΙΚΑ ΟΙΑ ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΘΩΣΕΩΣ ΧΟΝΟΥ 

9.1 Σο χρονικό όριο τερματιςμοφ για τα ςκάφθ ORC κακορίηεται ςφμφωνα με τον τφπο (GPH x 2 x Απόςταςθ) και 
αντίςτοιχα για τα ςκάφθ IRC (BSF x 2 x Απόςταςθ). 
9.2 Για τα καταμετρθμζνα κατά ORCi ςκάφθ κα εφαρμοςτεί το Performance Curve Scoring - Constructed Course. ε 
περίπτωςθ που δεν υπάρχουν ικανοποιθτικά ςτοιχεία ανζμου, θ επιτροπι αγϊνα μπορεί εναλλακτικά να 
χρθςιμοποιιςει το ςφςτθμα Tripple Number Scoring 
9.3 Για τα καταμετρθμζνα κατά ORC Club & Non Spinnaker ςκάφθ, κα εφαρμοςτεί το Performance Curve 
Scoring - Ocean course με εναλλακτικό ςφςτθμα το Tripple Number Scoring 
9.4 Για τα καταμετρθμζνα κατά IRC ςκάφθ, κα εφαρμοςτεί το ςφςτθμα υπολογιςμοφ Time on Time. 
9.5 Σα δεδομζνα τθσ Επιτροπισ Αγϊνων ςχετικά με τθν διανυκείςεσ αποςτάςεισ, τθν διεφκυνςθ και τθν ζνταςθ 
των ανζμων και θ επιλογι του ςυςτιματοσ διόρκωςθσ χρόνου δεν μποροφν να αποτελζςουν λόγο για αίτθςθ 
αποκατάςταςθσ από τουσ αγωνιηόμενουσ. 
 
10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

10.1 Θα εφαρμοςτεί το ςφςτθμα χαμθλισ βακμολογίασ , ςφμφωνα με τον κανόνα Α4 του παραρτιματοσ Α, του 
διεκνοφσ κανονιςμοφ ιςτιοδρομιϊν Racing Rules of Sailing (RRS) τθσ WORLD SAILING 2017-2020. 
10.2 Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ για όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ είναι 1.00. 
10.3 Οι νικθτζσ του “Πόροσ 2017” κα αναδειχκοφν με τθν άκροιςθ των βακμολογιϊν των δφο ιςτιοδρομιϊν. 
Πικανζσ  ιςοβακμίεσ κα επιλφονται ςφμφωνα με τον κανόνα 8 του παραρτιματοσ Α των RRS. 
10.4 Ο αγϊνασ είναι ζγκυροσ αν διεξαχκεί τουλάχιςτον μία ιςτιοδρομία. 
10.5 Η βακμολογία των κατθγοριϊν κα εξαχκεί από τθν γενικι βακμολογία τθσ αντίςτοιχθσ κλάςθσ. 
 

11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 

Οι Οδθγίεσ Πλου κα δοκοφν ςτουσ εντεταλμζνουσ εκπροςϊπουσ των ςυμμετεχόντων ςκαφϊν ςτθ υγκζντρωςθ 

Κυβερνθτϊν. 

12 ΕΛΕΓΧΟΙ & ΕΡΙΘΕΩΗΣΕΙΣ 

12.1 Θα γίνουν ζλεγχοι καταμζτρθςθσ και επικεωριςεισ των ςυμμετεχόντων ςκαφϊν ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ Διατάξεισ τθσ ΕΑΘ/ΕΙΟ. 
12.2 Η Επιτροπι Αγϊνων διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου ςκαφϊν απροειδοποίθτα πριν από τθ ζναρξθ τθσ 1θσ 
Ιςτιοδρομίασ, κατά τθ διάρκεια παραμονισ ςτον Πόρο αλλά και μετά τον τερματιςμό τθσ τελευταίασ Ιςτιοδρομίασ. 
12.3 τθ διάκεςθ των επικεωρθτϊν εξοπλιςμοφ του αγϊνα πρζπει να υπάρχει ςε κάκε ςκάφοσ αντίγραφο 
του πιςτοποιθτικοφ Ιςοηυγιςμοφ μαηί με το Measurement Inventory (όπου απαιτείται). 
12.4 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. Ότι 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 Πρϊτων Βοθκειϊν, Τποκερμία, Πνιγμό, Καρδιοπνευμονικθ ανάταξθ και ςχετικά ςυςτιματα 
επικοινωνίασ. 
12.6 Όλα τα πανιά που κα φζρουν τα ςκάφθ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ κατθγορίεσ ORC International & ORC 
Club & Non Spinnaker, εκτόσ των πανιϊν κυζλλθσ, πρζπει να είναι καταμετρθμζνα και να φζρουν ζγκυρθ 
ςφραγίδα καταμζτρθςθσ IMS. 
 
13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΛΗΩΜΑΤΟΣ 

13.1 Ο εντεταλμζνοσ εκπρόςωποσ κάκε ςυμμετζχοντοσ ςκάφουσ οφείλει να κατακζςει γραπτι κατάςταςθ με 
τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, ςε ειδικό ζντυπο που διατίκεται από τθ Γραμματεία μαηί με τθ διλωςθ 
ςυμμετοχισ. 
13.2 Για λόγουσ αςφάλειασ και ευκφνθσ τόςο του εντεταλμζνου εκπρόςωπου του ςκάφουσ όςο και τθσ 
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Επιτροπισ Αγϊνων, θ διαπίςτωςθ λανκαςμζνθσ ι ελλιποφσ κατάςταςθσ πλθρϊματοσ μπορεί να επιφζρει 
ακφρωςθ του ςκάφουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιςτιοδρομία. 
13.3 Αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ των πλθρωμάτων επιτρζπεται μόνο μετά από γραπτι ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ 
Αγϊνων, ςε ειδικό ζντυπο που διατίκεται από τθ γραμματεία το αργότερο μία ϊρα πριν από τθν εκκίνθςθ 
κάκε ιςτιοδρομίασ. 

14 ΕΥΘΥΝΗ 

14.1 Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτον αγϊνα ‘’Πόροσ 2017’’ αποδζχονται ότι διζπονται από τουσ Κανονιςμοφσ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 τθσ παροφςασ προκφρθξθσ, κακϊσ και τισ τροποποιιςεισ τουσ. Όλοι οι 
ςυμμετζχοντεσ αγωνίηονται ςτον αγϊνα ‘’Πόροσ 2017’’ αποκλειςτικά με δικι τουσ ευκφνθ. 
14.2 Ο ΝΟΣΚ, θ Οργανωτικι Επιτροπι, θ Επιτροπι Ενςτάςεων, θ Επιτροπι Αγϊνων, οι Ελεγκτζσ/Επικεωρθτζσ και 
οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο ι ςϊμα που αναμιγνφονται ςτθν οργάνωςθ του αγϊνα δε φζρουν καμία ευκφνθ 
για υλικζσ ηθμιζσ ι ςωματικζσ βλάβεσ, τραυματιςμό ι κάνατο ι ότι άλλο ικελε ςυμβεί ςτουσ αγωνιηόμενουσ ι 
ςτα ςκάφθ τουσ, πριν, κατά τθν διάρκεια ι μετά τον αγϊνα που αναφζρεται ςε αυτι τθν Προκιρυξθ. Εφιςτάται 
θ προςοχι ςτο κεμελιϊδθ Κανόνα 4 «Απόφαςθ για τθ ςυμμετοχι ςε ιςτιοδρομία» του Μζρουσ 1 των RRS, που 
ορίηει: «Ζνα ςκάφοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνο για να αποφαςίςει εάν κα εκκινιςει ι εάν κα ςυνεχίςει ζναν 
αγϊνα». 
14.3 Πλα τα ςυμμετζχοντα ςκάφη οφείλουν να ζχουν ζγκυρη αςφαλιςτική κάλυψη αςτικήσ ευθφνησ ζναντι 
τρίτων περιλαμβάνουςα την ςυμμετοχή ςε αγϊνεσ ςφμφωνα με την ςχετική οδηγία τησ ΕΑΘ/ΕΙΟ. 
14.4 Κατά τθν διάρκεια του αγϊνα είναι υποχρεωτικι θ λειτουργία του VHF ςτα κανάλια 16 & 72. 
 

15 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΗΣΗΣ 

Ο Όμιλοσ διατθρεί το δικαίωμα να χρθςιμοποιεί οπτικό υλικό από τον αγϊνα ‘’Πόροσ 2017’’ κατά τθν κρίςθ του 
χωρίσ καμία απαίτθςθ εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων. 

16. ΕΡΑΘΛΑ 

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 1
οι

 νικθτζσ κάκε κατθγορίασ τθσ πρϊτθσ 
ιςτιοδρομίασ ςτον Πόρο. 

17. ΑΡΟΝΟΜΗ ΕΡΑΘΛΩΝ 

Η απονομι επάκλων κα πραγματοποιθκεί ςε χρόνο και τόπο που κα ανακοινωκεί. 

 

 

Η ΟΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ 
 

 


