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[DP] σημα
αίνει ότι η ποινή
π
για παράβαση
π
του κανόνα
α, που επισ
σημαίνεται, είναι στην
ν διακριτική
ή
ευχέρεια τη
ης Επιτροπ
πής Ενστάσεεων (ΕΕ).
[NP] σημα
αίνει ότι για
α τον κανόννα, που επ
πισημαίνετα
αι, δεν μπο
ορεί να υπο
οβληθεί ένσ
σταση από
ό
σκάφος. Αυ
υτό αλλάζει τον RRS 60.1(a).
6
1

ύλαξης για COVID 19 [DP][NP]
Μέττρα Προφύ

1.1

Όλοι οι συμμετέχ
χοντες πρέπ
πει να ενημερωθούν κα
αι να τηρού
ύν το ισχύονν Αγωνιστικό
ό
Υγειο
ονομικό Πρω
ωτόκολλο τη
ης Ελληνική
ής Ιστιοπλοϊϊκής Ομοσπ
πονδίας για την προφύλ
λαξη και
τον περιορισμό
π
τ μετάδοσ
της
σης του CO
OVID-19, καθώς και τις κρατικές οδ
δηγίες και
κανοννισμούς, πο
ου αφορούνν στην πρόλληψη και αν
ντιμετώπιση
η κρουσμάτω
ων COVID-19,όπως
αυτέςς ισχύουν κα
αι έχουν εγκκριθεί από την
τ Επιστημ
μονική Υγειονομική Επ
πιτροπή της ΓΓΑ για
την περίοδο
π
διεξξαγωγής τηςς διοργάνω
ωσης. Περισσότερες πλληροφορίες για τους ισχ
χύοντες
κανόννες και οδηγίες μπορείίτε να βρείτεε στην ιστοσ
σελίδα: http
ps://eody.go
ov.gr/neos-k
koronaioscovid
d-19/

1.2

Οι ισ
στιοπλόοι πριν
π
την επιβίβασή του
υς στο σκά
άφος οφείλο
ουν να δηλλώνουν υπεεύθυνα στα
α
υπόλλοιπα μέλη της ομάδα
ας ότι δεν παρουσιάζο
π
ουν οι ίδιοι και κανείς στο περιβά
άλλον τουςς
ΓΡΙΠΠΩΔΗ ΣΥΜ
ΜΠΤΩΜΑΤΑ
Α (βήχα, κατταρροή, πυ
υρετό. Ο κυβερνήτης του σκάφους φυλάσσειι
την δήλωση
δ
μη παρουσίαςς συμπτωμ
μάτων κατά την είσοδο
ο στην εγκκατάσταση (Κατάλογος
(
ς
εισερ
ρχομένων-εξξερχομένωνν στην αθλη
ητική εγκατάσταση), κα
αθώς και τιις δηλώσειςς αρνητικού
ύ
αποττελέσματος των απαιτούμενων tests ή τα
τ πιστοπο
οιητικά εμβολιασμού τα οποία
α
προσ
σκομίζει στη
η Γραμματείία των αγώννων.
Αδυνναμία τήρησ
σης αυτής της διάταξξης συνιστά
ά αντιαθληττική συμπεριφορά και ως τέτοια
α
εκδικκάζεται από την Επιτρο
οπή Ενστάσ
σεων

1.3

Οι αγγωνιζόμενοι και τα πρό
όσωπα υποσ
στήριξης πρ
ρέπει να συμμορφώνοννται με κάθεε εύλογη
απαίττηση ενός στελέχους
σ
της διοργάνω
ωσης. Άρνη
ηση συμμόρ
ρφωσης μπο
ορεί να θεω
ωρηθεί ως
αντια
αθλητική συμπεριφορά..

1.4

Λογικκές ενέργειεες στελεχώνν της διοργά
άνωσης για εφαρμογή οδηγιών, π
πρωτοκόλλω
ων και
νομοθεσίας σχεττικών με τονν COVID-19
9, ακόμη κα
αι αν αργότεερα αποδειχ
χθούν μη
απαρ
ραίτητες, δεν είναι εσφα
αλμένη ενέρ
ργεια ή παρ
ράλειψη.
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Μέρος 1 - Γενικά
2.

Οργα
ανωτική Αρ
ρχή
Ο Ναυτικός
Ν
Όμ
μιλος Ναυτα
αθλητικου Κέντρου
Κ
Καλ
λλιθέας προ
οκηρύσσει ττον αγώνα ανοικτής
α
θαλλάσσης «ΤΡ
ΡΙΓΩΝΟ ΝΟ
ΟΝΚΕ 2021 », που θα διεξαχθεί
δ
το
ο Σάββατο 1
13 Νοεμβρίο
ου 2021
στο
ον Φαληρικό
ό όρμο.

3.
Κανό
όνες
3.1. Η διιοργάνωση θα διέπετα
αι από τους κανόνες όπ
πως αυτοί ορίζονται
ο
σττους Κανόν
νες Αγώνωνν
Ιστιοπλοΐας (RR
RS) 2021-20
024
3.2. Επιπ
πλέον εφαρμ
μόζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί::
3.2.1. Ο κα
ανονισμός IM
MS 2021
3.2.2. Ο κα
ανονισμός ORC
O
Rating Systems 2021
Ανοικτής Θαλάσσης (OSR) τη
3.2.3. Οι Ειδικοί
Ε
Καννονισμοί Ασφαλείας
Α
ης World Sailing. Η
διοργγάνωση καττατάσσεται στην Speccial Regulations – for Inshore Raccing OSR (2.01.6) του
υ
παρα
απάνω κανο
ονισμού
3.3. Θα ισχύουν οι Εθνικές Διατάξεις τηςς Ελληνικήςς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπ
πονδίας καιι οι Ειδικέςς
Διατά
άξεις της Επ
πιτροπής Αννοιχτής Θαλλάσσης.
3.4. Από τη δύση έω
ως την ανατο
ολή του ηλίου, ο Διεθνή
ής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρο
ούσεων στη
η
θάλα
ασσα αντικα
αθιστά το Μέέρος 2 των RRS.
3.5. Η χρ
ρήση αυτόμα
ατου πιλότο
ου επιτρέπεται στην κλά
άση ORC DH.
D
3.6. Σε περίπτωση
π
αντίφασης μεταξύ Προκήρυξης και
κ Οδηγιών Πλου, υπ
περισχύουν οι οδηγίεςς
Πλου
υ. Αυτό αλλά
άζει τον καννόνα 63.7 τω
ων RRS
4.
Κλάσ
σεις
4.1. Tα σκάφη
σ
χωρίζζονται στις παρακάτω
π
κ
κλάσεις:
4.1.1. Perfo
ormance
4.1.2. Sporrt
4.1.3. DH
4.1.4. Non Spinnaker
4.2. Οι κλλάσεις θα έχ
χουν ξεχωρ
ριστές εκκινή
ήσεις και απ
ποτελέσματα
α.
5.
Ανακ
κοινώσεις στους Αγω
ωνιζόμενους
5.1. Οι ανακοινώσε
α
εις προς τους αγωνιζόμενους θα αναρ
ρτώνται σττον Επίσημ
μο Πίνακα
α
Ανακκοινώσεων, που θα βρίσκεται στηνν ιστοσελίδα
α διαχείριση
ης αγώνα τη
ης διοργάνω
ωσης
6.
Αλλα
αγές στις Οδηγίες
Ο
Πλ
λου
6.1. Οποιαδήποτε αλλαγή
α
στις Οδηγίες Πλου
Π
θα αναρτηθεί πρ
ριν από τις 9:45 της ημέρας
η
που
υ
τίθετα
αι σε ισχύ στον Επίσημο Πίνακα
α Ανακοινώ
ώσεων, εκτό
ός από οπο
οιαδήποτε αλλαγή
α
στο
ο
πρόγγραμμα τωνν αγώνων που
π θα ανακοινωθεί πρ
ριν από τις 20:30 της π
προηγούμεν
νης ημέραςς
από αυτήν που τίθεται σε ισ
σχύ.
ατα στη Στερ
ριά
6.2. Σήμα
Τα σήματα στη
ην στεριά θα
α επιδεικνύο
ονται από τον
τ ιστό τωνν ναυτικών εεγκαταστάσ
σεων του
ΝΟ
ΟΝΚΕ
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6.3. Έπαρση του Απ
παντητικού Επισείοντα
α “AP” με 2 ηχητικά (ένα ηχητικκό όταν υποστέλλεται))
σημα
αίνει «Η ιστιιοδρομία ανναβάλλεται»
». Το προειδ
δοποιητικό σήμα δεν θ
θα δοθεί νω
ωρίτερα από
ό
(1/2) μισή ώρα μετά
μ
την υπ
ποστολή του
υ “AP”.
7.
Πρόγ
γραμμα Αγ
γώνων
7.1. Η ώρ
ρα του σήμα
ατος εκκίνησ
σης αναφέρ
ρεται παρακ
κάτω:
Ισ
Σάββ
βατο 13 Νοεμβρίου 11:00
στιοδρομία : Περίπλους Σημαντήρ
ρων
1
Απόσ
σταση : 17
7 ν.μ
7.2. Η Διοργανώτρια
α Αρχή και//ή η Επιτρο
οπή Αγώνα
α διατηρεί το
τ δικαίωμα
α να προσαρμόσει το
ο
παρα
απάνω πρό
όγραμμα στιις καιρικές συνθήκες
σ
ή για άλλουςς, απρόβλεπ
πτους λόγου
υς.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Σήμα
ατα Κλάσεω
ων
Το σή
ήμα κλάσηςς της Perforrmance είνα
αι το αριθμη
ητικό σήμα “2”.
“
Το σή
ήμα κλάσηςς της Sport & N/S είναι το αριθμηττικό σήμα “1
1”.
Το σή
ήμα κλάσηςς της DH είνναι το αριθμ
μητικό σήμα
α “3”.

9.
Εκκίίνηση
9.1. Ένα σκάφος που
π
δεν εκκκινεί εντόςς 20 λεπτώ
ών μετά το
ο σήμα τη
ης εκκίνησή
ής του, θα
α
βαθμ
μολογείται DNS,
D
σε τρο
οποποίηση του κανόνα
α Α4 και Α5 των
τ
R.R.S.
9.2. Η Επ
πιτροπή Αγώ
ώνων, κατά
ά την κρίση της, μπορεί να εκκινήσ
σει περισσό
ότερες από μία κλάσειςς
σκαφ
φών μαζί, επ
παίρονταν τα
τ διακριτικά
ά σήματα τω
ων κλάσεωνν στο προειδοποιητικό σήμα.
9.3. Τα σήματα
σ
εκκκίνησης θα ανακοινώννονται από το VHF κανάλι
κ
72. Η αναμετά
άδοση τωνν
σημά
άτων έχει εννημερωτικό σκοπό. Δενν μπορεί να
α αποτελέσεει αιτία αίτησης αποκαττάστασης η
παρά
άλειψη ή λά
άθος στην αναγγελία
α
τω
ων σημάτων
ν μέσω VHF
F (τροποπο
οίηση του κα
ανόνα RRS
S
60.1 (b)).
9.4. Μετά
ά από Μερικκή Ανάκλησ
ση, η ΕΑ θα προσπαθή
ήσει να ανα
αμεταδώσει τον αριθμό ιστίου ή το
ο
όνομ
μα των σκαφ
φών που δεν
δ έχουν εκκκινήσει και έχουν χαρ
ρακτηριστεί OCS στο VHF
V
κανάλιι
72. Οποιαδήπο
Ο
τε καθυστέρηση σε αυ
υτές τις ανα
αμεταδόσειςς ή η σειρά
ά τους, ή οπ
ποιαδήποτεε
παρά
άλειψη ή απ
ποτυχία στην μετάδοσ
ση ή λήψη αυτών, δενν μπορεί να
α αποτελέσ
σει αιτία για
α
αίτησ
ση αποκατά
άστασης (τροποποίηση
η του κανόνα
α RRS 60.1 (b)).
9.5. Κάθεε σκάφος που
π προτίθεεται να πάρει εκκίνηση, οφείλει μέέχρι πέντε ((5) λεπτά πριν
π
από το
ο
προεειδοποιητικό
ό σήμα τηςς πρώτης εκκίνησης
ε
να
ν αναφέρει τον αριθμ
μό ιστίου το
ου ώστε να
α
Αγώνων. Καμία
απογγραφεί από
ό την Γραμμ
ματεία της Επιτροπής
Ε
Κ
διαδικκασία απογ
γραφής δενν
επιτρ
ρέπεται μετά
ά το προειδ
δοποιητικό σήμα
σ
της εκ
κκίνησης.
9.6. Σκάφ
φη που για οποιοδήπο
οτε λόγο δενν πρόλαβαν
ν να είναι στη
σ γραμμή εκκίνησης έγκαιρα καιι
να κά
άνουν χρήσ
ση της δυνα
ατότητας για
α εκκίνηση που
π τους πα
αρέχει το άρθρο 9.1, οφείλουν
ο
να
α
ειδοπ
ποιήσουν, μετά
μ
το σήμ
μα εκκίνηση
ης, με το VH
HF στο κανά
άλι 72 την Ε
Επιτροπή Αγώνων
Α
για
α
την πρόθεσή τους
τ
να εκκκινήσουν. Το
Τ ίδιο ισχ
χύει και για
α όσα σκάφ
φη δεν πρ
ρόλαβαν να
α
απογγραφούν πρ
ριν το Προειδοποιητικό
ό σήμα.
9.7. Η Επ
πιτροπή Αγώ
ώνων θα χαρακτηρίσεει DNC όλα τα σκάφη που
π δεν αννέφεραν την
ν παρουσία
α
τους στη γραμμή εκκίνησηςς, σύμφωνα
α με τα οριζό
όμενα στην Οδηγία 9.5
5 ή 9.6.
9.8. Η Επ
πιτροπή Αγώ
ώνων δικαιο
ούται να πα
αρατείνει το χρονικό όρ
ριο εκκίνηση
ης, κατά την
ν κρίση της,
σε περίπτωση νηνεμίας.
ν
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10. Ποιν
νές
10.1. Για παράβαση
π
τ
των
κανόνω
ων του Μέρους 2 εκτόςς της Ζώνη
ης θα είναι π
ποινή Μιας--Στροφής –
μία αναστροφή
α
και μία υπο
οστροφή. Αυ
υτό τροποπ
ποιεί τον RRS 44.1.
των OSR ή RRS 47 θα είναι βα
10.2. Η μέέγιστη ποινή
ή DP για τις μικρές παραβάσεις
π
αθμολογική
ή
ποινή
ή 10% υπολλογιζόμενη σύμφωνα με
μ τον RRS 22.3(c). [DP
P]
11. Ενσττάσεις
11.1. Ενσττάσεις μπορ
ρούν να καττατεθούν μέέσω της ισττοσελίδας διαχείρισης
δ
αγώνα, ενττός 2 ωρώνν
μετά τον τερματισμό του εννιστάμενου σκάφους.
σ
11.2. Ενσττάσεις καταμ
μέτρησης από
α
σκάφοςς δεν θα γίν
νονται δεκτέές μετά τo Σ
Σάββατο 13 Νοεμβρίου
υ
2021
1, 09:00 (τρο
οποποίηση των κανόνω
ων RRS 60
0.1(a) και 61
1.3.
11.3. Οι ενστάσεις απ
πό την Επιττροπή Αγώννα, την Τεχν
νική Επιτρο
οπή και την Επιτροπή Ενστάσεων
Ε
ν
θα αναρτώνται στον
σ
Επίση
ημο Πίνακα Ανακοινώσ
σεων για τηνν ενημέρωσ
ση των συμμ
μετεχόντωνν
ως απαιτεί
α
ο καννόνας RRS 61.1(b).
11.4. Το πρόγραμμα των
τ
ακροάσ
σεων θα αννακοινωθεί στον
σ
Επίσημο Πίνακα Α
Ανακοινώσεεων για τηνν
ενημέρωση τωνν αντιδίκων και των μαρ
ρτύρων.
11.5. Το χρονικό
χ
όριο
ο, κατά τηνν εφαρμογή
ή του κανό
όνα RRS Ν1.4(b),
Ν
είναι 30 λεπττά από τηνν
ανακκοίνωση τηςς απόφασηςς.
12. Βαθμ
μολογία
12.1. Για την
τ
κλάση Performancce θα χρησ
σιμοποιηθεί η μέθοδο
ος PCS - C
Constructed
d Course ή
εναλλακτικά PCS – All Purp
pose ή συνδ
δυασμός το
ους.
12.2. Για την κλάση Sport
S
θα χρη
ησιμοποιηθεεί η μέθοδος PCS – Alll Purpose.
12.3. Για την κλάση DH
D θα εφαρμ
μοστεί η μέθ
θοδος ORC
C Double Ha
anded Time
e on Distanc
ce,
12.4. Οι διορθωμένοι χρόνοι θα υπολογιστο
υ
ούν χρησιμο
οποιώντας το
τ μέγιστο im
mplied wind
d
12.5. Η βα
αθμολογία τω
ων κατηγορ
ριών θα υπο
ολογίζεται από
α
την Γενική Κατάταξξη,
12.6. Η απ
πόφαση για
α την μέθοδ
δο βαθμολογγίας και τις παραμέτρο
ους της παραμένει στη
ην απόλυτη
η
διακρ
ριτική ευχέρ
ρεια της ΕΑ και μαζί μεε την απόστταση της δια
αδρομής, τη
ην πορεία πλεύσης
π
καιι
την ένταση
έ
του ανέμου δενν μπορούν να αποτελέέσουν βάση
η για αίτηση
η αποκατάσ
στασης από
ό
ένα σκάφος
σ
(τρο
οποποίηση του κανόνα
α RRS 60.1(b).
13. Κανό
όνες Ασφά
άλειας
13.1. Σκάφ
φη που για οποιοδή
ήποτε λόγο
ο και σε οποιοδήποτ
ο
τε σημείο, όποιας ισ
στιοδρομίαςς
εγκαταλείψουν τον αγώνα, είναι υπο
οχρεωμένα να ειδοποιήσουν το τταχύτερο δυνατόν τηνν
Επιτρ
ροπή Αγώννων με VHF στο κανάλιι 72 ή στο τηλέφωνο 69
944 393069
9. [DP, NP]
13.2. Σκάφ
φος που δεν σκοπεύει να αγωννιστεί υποχ
χρεούται να
α ειδοποιήσει την ΕΑ
Α πριν τηνν
προγγραμματισμένη ώρα το
ου πρώτου προειδοποι
π
ητικού σήμα
ατος. [DP, N
NP]
13.3. Οποιαδήποτε χρήση
χ
της μηχανής για πρόωσ
ση κατά τη
ην διάρκεια
α διάσωση
ης, παροχή
ή
βοήθ
θειας ή άλλο
ο λόγο, πρέέπει να αναφ
φερθεί γραπ
πτώς, μετά την άφιξη ττου σκάφους, στην ΕΑ,
αναφ
φέροντας το
ους λόγους.. Εάν η ΕΕ
Ε κρίνει ότι το
τ σκάφος δεν αποκόμισε σημαν
ντικά οφέλη
η
στηνν ιστιοδρομία
α, μπορεί να επιβάλει ποινή
π
DP. [D
DP}
14. Αλλα
αγή Πληρώ
ώματος ή Εξοπλισμού
ύ
14.1. Αλλα
αγή πληρώμ
ματος επιτρ
ρέπεται μόνο
ο μετά από την έγκρισ
ση της ΕΑ στη γραπτή αίτηση που
υ
πρέπ
πει να υποβ
βληθεί το αργότερο
α
1 ώρα πριν τον προγρ
ραμματισμέννο χρόνο το
ου πρώτου
υ
προεειδοποιητικο
ού σήματος της ημέραςς. [DP]
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14.2. Για λόγους
λ
ασφα
αλείας και ευθύνης
ε
τόσ
σο του εντετταλμένου εκκπρόσωπου
υ του σκάφο
ους όσο καιι
της Επιτροπής
Ε
Αγώνων, η διαπίστωσ
ση λανθασμ
μένης ή ελλλιπούς κατά
άστασης πληρώματοςς
μπορ
ρεί να επιφέέρει ακύρωσ
ση του σκάφ
φους στη συ
υγκεκριμένη
η ιστιοδρομία.
14.3. Το συ
υνολικό βάρ
ρος των μελλών του πλη
ηρώματος κάθε
κ
σκάφο
ους δεν επιττρέπεται να υπερβαίνειι
το μέέγιστο αναγγραφόμενο στο
σ πιστοπο
οιητικό κατα
αμέτρησης. [DP]
14.4. Αλλα
αγή κατεσττραμμένου ή απολεεσθέντος εξοπλισμού
ύ δεν θα
α επιτρέπεεται χωρίςς
προη
ηγούμενη έγγραφη
έ
έγγκριση της Επιτροπήςς Αγώνος. Αιτήσεις για αλλαγή πρέπει να
α
υποβ
βάλλονται στην
σ
Επιτρο
οπή Αγώνοςς στη πρώτη
η λογική ευκκαιρία. [DP]
15. Έλεγ
γχος Εξοπλ
λισμού και Καταμέτρη
ησης
15.1. Η Τεχ
χνική Επιτρ
ροπή διατηρ
ρεί το δικαίω
ωμα ελέγχου σκαφών απροειδοπο
α
οίητα, σε οπ
ποιαδήποτεε
χροννική στιγμή και σε οποιοδήποτε ση
ημείο (στεριιά ή θάλασσ
σα) κατά το διάστημα 12.11.2021,
1
16:00
0 μέχρι μία ώρα μετά την
τ λήξη του
υ ορίου υπο
οβολής ενσττάσεων της ιστιοδρομία
ας.
15.2. Στη διάθεση τη
ης Τεχνικής Επιτροπήςς πρέπει να υπάρχει σε κάθε σ
σκάφος αντίίγραφο του
υ
πιστο
οποιητικού καταμέτρησ
σης.
15.3. Ο ενντεταλμένοςς εκπρόσω
ωπος κάθε συμμετέχον
ντος σκάφο
ους υποχρ
ρεούται πριν από τηνν
έναρ
ρξη της επιθ
θεώρησης να
ν καταθέσ
σει στην Τεχ
χνική Επιτρ
ροπή κατάλλογο των πανιών
π
που
υ
βρίσκονται στο σκάφος.
σ
15.4. Όλα τα σκάφη οφείλουν
ο
να χρησιμοπο
οιήσουν στο
ον αγώνα μό
όνο καταμεττρημένα πα
ανιά.
φη Διοργαν
νωτή
16. Σκάφ
16.1. Σκάφ
φη της Διορ
ργάνωσης θα
θ επιδεικνύουν Κίτριν
νη σημαία “RC”.
“
Δεν μπορεί να αποτελέσειι
βάση
η για αίτηση
η αποκατάσ
στασης από
ό σκάφος η αποτυχία επίδειξης
ε
τη
ης παραπάν
νω σημαίαςς
(τροπ
ποποίηση του κανόνα RRS 60.1(b
b)).
16.2. Σκάφ
φη που χρ
ρησιμοποιού
ύνται από τον τύπο, φωτογρά
άφους, βινττεοσκόπηση
η κλπ δενν
βρίσκονται κάτω
ω από την δικαιοδοσία
α της ΕΑ. Οποιαδήπο
οτε ενέργεια
α τους δεν μπορεί να
α
αποττελέσει βάσ
ση για αίτησ
ση αποκατά
άστασης απ
πό σκάφος (τροποποίηση του κα
ανόνα RRS
S
60.1((b)).
17. Σκάφ
φη Υποστή
ήριξης
17.1. Δεν θα
θ επιτρέπο
ονται σκάφη
η υποστήριξξης στην πεεριοχή της ιστιοδρομία
ας. [DP]
18. Επικ
κοινωνία
18.1. Η επ
πικοινωνία με
μ την EA κατά
κ
την διά
άρκεια της διοργάνωσ
σης θα γίνετται με VHF στο κανάλιι
72. Η ΕΑ μπορεί να εκπέμ
μπει επιβεβ
βαίωση των σημάτων στο
σ παραπ
πάνω κανάλι. Αποτυχία
α
μιας τέτοιας εκπ
πομπής δενν μπορεί να
α αποτελέσεει βάση για αίτηση αποκατάσταση
ης από ένα
α
σκάφ
φος (τροποπ
ποίηση του κανόνα RR
RS 60,1( b)).
18.2. Εκτό
ός από την επικοινωνία
ε
α με την ΕΑ
Α, σε έκτακτη ανάγκη ή κατά την χ
χρήση εξοπλ
λισμού που
υ
παρέέχεται από την ΕΑ ή την
τ ΔΑ, κατά την διάρ
ρκεια μιας ιστιοδρομία
ι
ας ένα σκάφ
φος δεν θα
α
εκπέέμπει ή λαμ
μβάνει πληρ
ροφορίες που
π
δεν είν
ναι διαθέσιμ
μες σε όλα τα διαθέσιμα σκάφη..
Αυτό
ός ο περιο
ορισμός συ
υμπεριλαμβ
βάνει κινητά τηλέφωννα και ρολλόγια με δυνατότητα
δ
α
επικο
οινωνιών. Τροποποίησ
Τ
ση του κανόνα RRS 41. [DP]
19. Έπα
αθλα
19.1. Θα απονεμηθού
α
ύν έπαθλα στους
σ
νικητές της γενικ
κής βαθμολλογίας κάθε κλάσης καθ
θώς επίσηςς
και στους
σ
νικητέές των κατηγγοριών, ανά
άλογα µε τη
ην συμμετοχ
χή.
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19.2. Η απ
πονομή επά
άθλων στους νικητές θα
α γίνει σε χώρο
χ
και χρ
ρόνο που θα
α ανακοινωθεί έγκαιρα
α
στους συμμετέχ
χοντες
υθύνης
20. Αποποίηση Ευ
ην διοργάνω
ωση μετέχουν με δική τους ευθύννη. Ο Ναυτικός Όμιλοςς
20.1. Όλοι οι συμμετέέχοντες στη
αθώς και κάθε
κ
άλλος εμπλεκόμεννος στην διοργάνωση
δ
η
Ναυτταθλητικου Κέντρου Καλλιθέας κα
αποπ
ποιούνται οποιασδήπο
ο
οτε ευθύνη για κάθε απώλεια,
α
τρ
ραυματισμό
ό, ζημιά ή ταλαιπωρία
τ
α
που μπορεί να συμβεί
σ
σε πρόσωπα
π
ή πράγματα τόσο στην στεριά όσο
ο και στην θάλασσα ωςς
συνέέπεια της συμμετοχής
στην διοργγάνωση αυ
σ
υτή. Κάθε ιδ
διοκτήτης, ο εκπρόσω
ωπος του ή
ενοικκιαστής σκά
άφους απο
οδέχεται το
ους όρους αυτούς μεε την υπο
ογραφή τηςς Δήλωσηςς
συμμ
μετοχής.
20.2. Εφίσ
σταται η προ
οσοχή των αγωνιζομέν
α
νων στους Θεμελιώδεις
Θ
ς κανόνες 2, 3 και 4 του
υ Μέρους 1
των Κανόνων
Κ
Αγγώνων Ιστιο
οπλοΐας τηςς World Sailing.
Μέρος 2 – Ιστιοδρομ
μία
21. Διαδ
δρομή
21.1. Η δια
αδρομή της ιστιοδρομίίας είναι :
Εκκίίνηση στο Φάληρο – Μ1 - Μ2
Μ - Μ3 - Μ1 - Μ2
2 - Τερματτισμός στο
ο Φάληρο,,
Απόσ
σταση 17 ΝΜ.
Ν
21.2. Περιορισμοί Πλ
λου
φής Μ1 – Μ2
Μ – Μ3 θα
α αφεθούν αριστερά.
α
Υ
Υπόλοιπος
π
πλους ελεύθερος.
Τα σημεία στροφ
φής θα πονντιστούν σε στίγμα:
Τα σημεία στροφ
1 = Ν 37ο 54,300
5
8,000
Ε 023ο 38
Μ1
Μ2
2 = Ν 37ο 53,400
5
Ε 023ο 41,200
Ε 023ο 39
Μ3
3 = Ν 37ο 56,050
5
9,770
Τα σημεία στροφής Μ1, Μ2
Μ & Μ3 θα
α είναι ΠΡΑΣ
ΣΙΝΟΙ φουσ
σκωτοί ΚΩΝ
ΝΙΚΟΙ σημα
αντήρες
21.3. Στα σημεία στρ
ροφής κατά
ά τη διάρκεια της νύχττας θα τοπ
ποθετηθούνν αναλαμπο
οντες φανοίί
(strobe lights) Το
Τ σβήσιμο
ο, ή κακή λειτουργία
λ
ή η ενδεχόμενη απουσία του αν
ναλάμποντα
α
φανο
ού στα σημ
μεία στροφ
φης δεν δίννει το δικα
αίωμα στου
υς αγωνιζόμ
μενους, αιττήσεως για
α
επαννόρθωση (τρ
ροποποίηση του κανόννα RRS 60.1(b).
22. Εκκίίνηση
22.1. Η γρ
ραμμή εκκίννησης στο Φάληρο,
Φ
θα
α είναι η νοη
ητή ευθεία μεταξύ ιστο
ού με Κίτρινη σημαία
α
“RC”” επί του σκάφους
σ
σημάτων της Επιτροπήςς Αγώνων δεξιά
δ
και ση
ημαντήρα με
μ κοντό μεε
πορττοκαλί σημα
αία αριστερά
ά.
αγώνων θα
22.2. Το σκκάφος της Επιτροπής
Ε
α είναι αγκυροβολημένο
ο στη θαλάσ
σσια περιοχ
χή έξω από
ό
το Μικρολίμανο..
22.3. Τα σήματα
σ
εκκιινήσεως θα
α δοθούν από
α
το σκά
άφος της Επιτροπής
Ε
Α
Αγώνων πο
ου θα είναιι
αγκυ
υροβολημέννο στην δεξιά πλευρά της γραμμήςς εκκίνησης.
23. Τερμ
ματισμός
23.1. Στο Φάληρο, η γραμμή τεερματισμού ορίζεται ως
ω η νοητή
ή γραμμή π
που ενώνει,, στη δεξιά
ά
πλευ
υρά, τον ανναλάμποντα
α φανό στη ΝΔ άκρη το
ου κυματοθ
θραύστη του
υ ΣΕΦ με μπ
πλε σημαία
α
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αρισ
στερά τοποθ
θετημένη στις εγκατασ
στάσεις του
υ Ν.Ο.Ε. όπ
που θα βρίσ
σκεται το κλιμάκιο τηςς
Επιττροπής Αγώ
ώνων που θα
θ σημαίνει τον τερματισμό των σκκαφών.
23.2. Τα σκάφη που τερματίζουν
τ
ν οφείλουν αμέσως
α
μεττά τον τερμ
ματισμό τους να αναφέέρουν με το
ο
VHF στο κανάλλι 72 τον αρ
ριθμό ιστίου
υ και το όν
νομα του σκκάφους στη
ην Επιτροπ
πή Αγώνων.
Είναιι ευθύνη του
υ κάθε σκάφ
φους να βεβ
βαιωθεί από
ό την Επιτρ
ροπή Αγώνω
ων ότι τερμά
άτισε.
23.3. Ο τερματισμός κάθε σκάφο
ους θα επισ
σημαίνεται από το κλιμ
μάκιο τερμα
ατισμού του
υ αγώνα μεε
συριγγμό.
23.4. Το σβήσιμο, ή κακή
κ
λειτουρ
ργία ή η ενδ
δεχόμενη απουσία του
υ αναλάμπο
οντα φανού στο σημείο
ο
τερμα
ατισμού δεεν δίνει το
ο δικαίωμα
α στους αγ
γωνιζόμενους, αιτήσεως για επ
πανόρθωση
η
(τροπ
ποποίηση του κανόνα RRS 60.1(b
b).
24.

Επιβ
βραχυνση
Η Επιτροπή Αγώνων
Α
μπ
πορεί κατά την κρίση
η της να επιβραχυνε
ε
ει την ιστιο
οδρομία σεε
οποιο
οδήποτε ση
ημείο στροφ
φής . Η επιβραχυνση στα σημεία
α Μ1 και Μ
Μ2 θα γίνει μεταξύ του
υ
σημεείου στροφή
ής και σκάφ
φους της Επ
πιτροπής Αγ
γώνων στη δεξιά πλευ
υρά, επιδεικ
κνύοντας το
ο
γράμ
μμα «S» πάνω από μπ
πλε σημαία.
Η επ
πιβραχυνση στο σημείο
ο Μ3 θα γίννει μεταξύ το
ου σημείου στροφής Α
ΑΡΙΣΤΕΡΑ και
κ ιστού μεε
το γρ
ράμμα «S»
» πάνω απ
πό μπλε ση
ημαία στα εντευκτήρια
ε
α του Ναυττικού Ομίλο
ου Ελλάδοςς
(ΝΟΕ
Ε) ΔΕΞΙΑ.

25. Χρον
νικό Όριο
25.1. Tο χρονικό
χ
όριο
ο τερματισμ
μού, για το
ο κάθε σκάφ
φος, είναι το
τ διπλάσιο
ο του Γενικο
ού Βαθμού
ύ
Ικαννότητας (G.P.H.) πολλα
απλασιασμένο επί τον
ν αριθμό τω
ων μιλίων της ιστιοδρ
ρομίας που
υ
αναφ
φέρεται στο
ο ΟΠ 21
26. Τερμ
ματισμός τη
ην Νύχτα
26.1. Τα σκάφη
σ
που
υ τερματίζουν οφείλου
υν, καθώς πλησιάζουν την γραμμή τερμα
ατισμού, να
α
φωτίζουν τα παννιά τους κα
αι αμέσως μετά
μ
τον τερ
ρματισμό το
ους να αναφ
φέρουν με το
τ VHF στο
ο
άλι 72 τον αριθμό ιστίου
υ και το όνο
ομα του σκά
άφους στην Επιτροπή Α
Αγώνων. Είναι ευθύνη
η
κανά
του κάθε
κ
σκάφο
ους να βεβαιωθεί από την
τ Επιτροπ
πή Αγώνων ότι τερμάτισ
σε. [DP]
ρίες
Μέρος 3 – Πληροφορ
27. Επιττροπές
27.1. Επιτρ
ροπή Ενστά
άσεων
Π
Πρόεδρος
: Νικόλαος Περακης
Π
,
Γεώργιος Δρουγκας
Δ
Θεολόγος Δανεζης
Δ
27.2. Επιτρ
ροπή Αγώννα
Ρούλα Γαλά
Π
Πρόεδρος:
άνη (IRO)
Βασίλης Κασκουρας (DRO)
Θανάσης Πρωτοψαλτ
Π
της (ARO)
Ιωαννης Δα
ανηλατος
Χρηστος Δανηλατος
Δ
Νεκταρία Βουλγαρη
Β
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Στυλιανος Μπασακαρο
Μ
οπουλος
Κρίτων Μπα
ασακαροπο
ουλος
πή:
27.3. Τεχνική Επιτροπ
Σταθακης Γιώργος
Γ
27.4. Chief Medical Officer:
O
Λογοθετηςς Ιωαννης

Η Επιτροπ
πή Αγώνα
12 Νοεμβρ
ρίου 2021
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Μ3

Β 37Ο 56.050
Α 023Ο 39.770

Μ1
Β 37Ο 54.300
Α 023Ο 38.000

Β 37Ο 53.400
Α 023Ο 41.200

Μ2
• ΕΚΚΙΝΗΣΗ – Μ1 –Μ2 – Μ3 – Μ1 – Μ2 - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

(17 ν.μ)

