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 Νέα Προκήρυξη 

(Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής αγώνων) 

 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής 

Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας διοργανώνει το 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2017 (για σκάφη ORCi και 

IRC) και τον αγώνα ORCi & IRC Open International Offshore Regatta. Η 

νέα ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων είναι από 1 – 5 Νοεμβρίου 2017.  

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως 

αυτοί ισχύουν τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων: 

2.1. Οι Κανόνες και Κανονισμοί όπως αυτοί ορίζονται στους Διεθνείς Κανόνες 

Ιστιοδρομιών της World Sailing 2017 – 2020 (RRS). 

2.2. Ο Κανονισμός  IMS 2017 

2.3. Ο Κανονισμός ORC Rating Systems 2017 

2.4. Ο Κανονισμός IRC Rule 2017 

2.5. Ο Ειδικός Kανονισμός Aσφαλείας για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής 

Θαλάσσης της World Sailing 2016-2017 (World Sailing Offshore Special 

Regulations).  

Οι αγώνες κατατάσσονται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού. 

Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευή VHF, με δυνατότητα 

επικοινωνίας πλην των υποχρεωτικών και στα κανάλια 68, 69, 71 και 72. 

2.6. Οι Kανόνες Eξοπλισμού Ιστιοπλοΐας της World Sailing 2017 – 2020 

(Equipment Rules of Sailing, ERS). 

2.7. Οι Διατάξεις της Εθνικής Αρχής Ε.Ι.Ο.  

2.8. Οι Ειδικές Διατάξεις της Ε.Α.Θ. για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2017.  

2.9. Η παρούσα Προκήρυξη των Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και οι 

τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες 

Πλου (Τροποποίηση RRS 63.7). 

2.10. Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισμός για την 

Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα αντικαθιστά τους κανόνες του 

μέρους 2 των Κανονισμών Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της World Sailing. 

2.11. Εάν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις γλώσσες το Ελληνικό κείμενο θα 

υπερισχύει. 

2.12. Οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) τροποποιούνται ως εξής: 

RRS 28 (Πλεύση της διαδρομής), RRS 44.1 (Σύστημα ποινών), RRS 62.1.a 

και 62.2 (Αίτηση για αποκατάσταση), RRS 63.7 (Αντίφαση μεταξύ 
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Προκήρυξης και Οδηγιών Πλου), RRS 78.2 (Συμμόρφωση με κανονισμούς 

κλάσεων – Πιστοποιητικά), RRS Appendix A (Βαθμολογία).  

Οι τροποποιήσεις θα περιγράφονται αναλυτικά στις Οδηγίες Πλου. Οι 

Οδηγίες Πλου μπορούν να τροποποιήσουν και άλλους κανόνες. 

2.13. Η σημείωση «[DP]» σε ένα κανόνα στην Προκήρυξη του αγώνα σημαίνει 

ότι η ποινή για παράβαση του κανόνα αυτού μπορεί, κατά την διακριτική 

εξουσία της επιτροπής ενστάσεων, να είναι μικρότερη από την ακύρωση. 

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

3.1. Εφαρμόζεται ο Κώδικας Διαφήμισης 20 της World Sailing. 

3.2. Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν την απαραίτητη άδεια 

από την Εθνική τους Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της αδείας (ή 

φωτοαντίγραφο του σχετικού πίνακα χορηγιών της ΕΑΘ για τα σκάφη που 

ανήκουν στην δύναμη της) στη γραμματεία της διοργάνωσης μαζί με την 

δήλωση συμμετοχής. 

3.3. Οι σχετικές διατάξεις θα ισχύουν από την 07:00 της 1ης Νοεμβρίου μέχρι 

και την 07:00 της 6ης Νοεμβρίου 2017. 

3.4.  Ο Διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να 

φέρουν διαφήμιση της διοργάνωσης που μπορεί να περιλαμβάνει: 

α. Αριθμούς πλώρης με διαφήμιση, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται 

όσο το δυνατόν πιο μπροστά και στις δύο πλευρές της γάστρας. 

β. Σημαία χορηγού η οποία πρέπει να επιδεικνύεται στον επίτονο σε 

όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. 

3.5. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να ζητήσει, χωρίς κόστος για τους 

αγωνιζόμενους, την εγκατάσταση στο σκάφος μηχανών λήψης video, 

συσκευών ανίχνευσης θέσης, καθώς και την φιλοξενία επισκεπτών των 

οποίων οι θέσεις στο σκάφος θα ορισθούν στις Οδηγίες Πλου. 

3.6. [DP] Εάν οι κανόνες 3.4 & 3.5 παραβιασθούν, τότε εφαρμόζεται ο 

Κανονισμός 20.9.2 της World Sailing. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2017 είναι ανοικτό σε 

σκάφη με έγκυρο πιστοποιητικό ισοζυγισμού ORC International ή IRC 

(Endorsed) εκδόσεως 2017.  

4.2. Ο αγώνας ORCi & IRC Open International Offshore Regatta είναι ανοικτός 

σε σκάφη με έγκυρο πιστοποιητικό ισοζυγισμού ORC International ή IRC 

(Endorsed) εκδόσεως 2017. 

4.3. Τα σκάφη ORCi θα διαχωριστούν σε δύο ανεξάρτητες κατηγορίες 

σύμφωνα με τον συντελεστή  CDL ως εξής: 

α. Κατηγορία Α :  CDL >= 9,8 

β. Κατηγορία Β :  CDL < 9,8 

4.4. Τα σκάφη IRC θα αγωνισθούν σε μία ενιαία κατηγορία. 
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4.5. Κάθε κατηγορία θα έχει ξεχωριστές εκκινήσεις και ξεχωριστά 

αποτελέσματα.  

4.6. Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να δώσει εκκίνηση ταυτόχρονα 

σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες σε μία ή και περισσότερες 

ιστιοδρομίες. 

4.7. Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 5 σκαφών για την δημιουργία μιας 

κατηγορίας. Εάν μία από τις κατηγορίες ORCi δεν μπορεί να δημιουργηθεί 

επειδή δεν εξασφαλίζεται ο ελάχιστος αριθμός σκαφών, τότε όλα τα 

σκάφη ORCi θα αγωνισθούν σε μία ενιαία κατηγορία. 

4.8. Για να βαθμολογηθεί μία κατηγορία στον αγώνα ORCi & IRC Open 

International Offshore Regatta απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 3 

σκαφών στην κατηγορία αυτή τα οποία δεν θα συμμετέχουν στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2017 

4.9. Επιτρέπεται η συμμετοχή και βαθμολόγηση ενός σκάφους μόνο σε μία 

κατηγορία ισοζυγισμού. 

4.10. Για να έχει κάποιο σκάφος δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2017  πρέπει τουλάχιστον το 50% του 

πληρώματός του, συμπεριλαμβανομένου και του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή 

ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του ιδιοκτήτη που δανείζεται το 

σκάφος, να είναι ‘Έλληνες (κάτοχοι ελληνικών ταυτοτήτων ή αντιστοίχων 

εγγράφων). Επιπλέον ο τιμονιέρης του σκάφους σε κάθε ιστιοδρομία 

ελεγχόμενου στίβου και παράκτια πρέπει να είναι Έλληνας.  

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1. Τα σκάφη πρέπει να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής συνοδευόμενη 

από ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού του σκάφους μέχρι και την 

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00 στην 

Αθλητική Γραμματεία του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, 

Τέρμα Μικρολίμανο, ΤΚ 18533, Πειραιάς 

Τηλέφωνο:   +30 210 4220506, +30 690 9046525  

Fax:     +30 210 4127757 

Email:       sailing@ycg.gr  

Ιστοσελίδα ΝΟΕ:       www.ycg.gr 

Ιστοσελίδα Αγώνα:   http://ycg.gr/offshore2017/ 

ή ηλεκτρονικά στο email της αθλητικής Γραμματείας του ΝΟΕ. 

5.2. Οι δηλώσεις πρέπει να είναι γραμμένες σε ειδικό έντυπο που διατίθεται 

από την Αθλητική Γραμματεία ή την ιστοσελίδα του Αγώνα.  

5.3. Δεν υπάρχει παράβολο συμμετοχής.  

5.4. Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για κανένα κόστος που μπορεί να 

προκύψει λόγω της μη αποδοχής της συμμετοχής του σκάφους. 

5.5. Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί δηλώσεις 

συμμετοχής και μετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής. 
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6. ΕΓΓΡΑΦΗ 

6.1. O Ιδιοκτήτης ή ο Κυβερνήτης του σκάφους πρέπει επιπλέον των 

αναφερομένων στο άρθρο 5, να επιβεβαιώσει προσωπικά την συμμετοχή 

του και να εγγραφεί στην Γραμματεία Αγώνων από την Τετάρτη 1 

Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00. 

6.2. Τα παρακάτω έγγραφα πρέπει να κατατεθούν κατά την εγγραφή: 

α. Έγκυρο πιστοποιητικό ORC ή IRC με ημερομηνία έκδοσης πριν την 

30η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00. (Τροποποίηση RRS 78.2). 

β. Έγκυρο συμβόλαιο ασφάλισης για την αστική ευθύνη προς τρίτους, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 της παρούσας 

Προκήρυξης. 

γ. Αν υπάρχει διαφήμιση, αντίγραφο της σχετικής άδειας από την 

Εθνική τους Αρχή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.2 της 

παρούσας Προκήρυξης. 

δ. Κατάσταση πληρώματος με ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου 

αθλητή  για κάθε μέλος του πληρώματος.  

Η δήλωση του αριθμού δελτίου αθλητή είναι υποχρεωτική για 

κάθε μέλος του πληρώματος 

ε. Τηλέφωνο και πρόσωπο επικοινωνίας στην στεριά και στο σκάφος 

που θα είναι διαθέσιμο καθ’ όλη την διάρκεια της διοργάνωσης.  

στ. Έντυπο αποδοχής ευθύνης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. 

ζ. Για τα σκάφη που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Ανοικτής Θαλάσσης 2017, μέχρι τις 19:00 της 2ας Νοεμβρίου 2017 

υπογεγραμμένο από την Τεχνική Επιτροπή, το Έντυπο Ελέγχου του 

σκάφους που περιλαμβάνει το ζύγισμα του πληρώματος και την 

κατάσταση των πανιών που επισημάνθηκαν (σύμφωνα με το 

άρθρο 9.2 της παρούσας προκήρυξης). 

6.3. Κανένα σκάφος δεν θα συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Ανοικτής Θαλάσσης 2017 αν δεν ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία. 

6.4. Καμιά αλλαγή στα πιστοποιητικά δεν θα γίνεται δεκτή μετά τις 15:00 της 

30ης Οκτωβρίου 2017, εκτός αν αυτή ζητηθεί από την Τεχνική Επιτροπή 

και εγκριθεί από την Επιτροπή Ενστάσεων, πριν ή κατά την διάρκεια των 

ελέγχων καταμέτρησης και οπωσδήποτε πριν την εκκίνηση της 1ης 

ιστιοδρομίας.  

6.5. Το χρονικό όριο για μία ένσταση καταμέτρησης από ένα σκάφος, όσον 

αφορά στους βαθμούς ικανότητας που αναφέρονται στις τελικές 

καταστάσεις συμμετεχόντων σκαφών, είναι 2 ώρες μετά την ανακοίνωση 

των καταστάσεων αυτών (Τροποποίηση RRS 62.2).  

6.6. Αλλαγές στις καταστάσεις πληρωμάτων γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 

2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00, συμπληρώνοντας το έντυπο αλλαγής 

πληρώματος. Μετά από αυτή την ώρα, αλλαγές πληρώματος μπορούν να 

γίνουν μόνο με την έγγραφη άδεια της Επιτροπής Ενστάσεων. 
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7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 10:00 – 

19:00 

Εγγραφές, Επιθεωρήσεις - 

Έλεγχοι Καταμέτρησης 

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 10:00 – 

19:00 

Εγγραφές, Επιθεωρήσεις - 

Έλεγχοι καταμέτρησης 

 20:00 Συγκέντρωση κυβερνητών   

 20:30 Τελετή έναρξης 

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 11:00 Ιστιοδρομίες 

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 11:00 Ιστιοδρομίες 

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 10:00 Ιστιοδρομίες 

 20:00 Τελετή λήξης 
 

7.1. Έχουν προγραμματισθεί επτά (7) ιστιοδρομίες για κάθε κατηγορία που θα 

είναι έως 6 ιστιοδρομίες ελεγχόμενου στίβου και έως 2 ιστιοδρομίες 

Ανοικτής Θαλάσσης (σύμφωνα με το άρθρο 8.γ. της παρούσας 

Προκήρυξης). 

7.2. Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή ιστιοδρομιών 

ελεγχόμενου στίβου, η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να πραγματοποιήσει 

παράκτιες διαδρομές. 

7.3. Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από 3 ιστιοδρομίες την ημέρα.  

Μία ιστιοδρομία την ημέρα επιπλέον όσων έχουν προγραμματισθεί 

μπορεί να γίνει, υπό τον όρο ότι σε καμία κατηγορία δεν θα έχουν 

πραγματοποιηθεί συνολικά περισσότερες από μία ιστιοδρομίες από όσες 

έχουν προγραμματισθεί.  

7.4. Ο αριθμός των ιστιοδρομιών που θα διεξαχθούν κάθε ημέρα καθώς και ο 

συνδυασμός των διαδρομών είναι στην κρίση της Επιτροπής Αγώνων. 

7.5. Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 δεν θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα μετά 

τις 15:30 παρά μόνον μετά από γενική ανάκληση. 

8. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Οι διαδρομές θα είναι: 

α. Διαδρομές ελεγχόμενου στίβου (όρτσα – πρίμα, τριγωνική 

διαδρομή ή συνδυασμός τους) 

β. Παράκτιες διαδρομές μήκους διαδρομής έως 20 ΝΜ 

γ. Ιστιοδρομίες ανοικτής θαλάσσης , μήκους διαδρομής 20 έως 45 

ΝΜ. Οι ιστιοδρομίες Ανοικτής Θαλάσσης μπορεί να είναι ένας 

αγώνας με βαθμολογική πόρτα. Στην περίπτωση αυτή θα 

βαθμολογείται ως δύο ιστιοδρομίες. Η 1η ιστιοδρομία Ανοικτής 

Θαλάσσης θα είναι από την εκκίνηση μέχρι την βαθμολογική 

πόρτα και η 2η ιστιοδρομία θα είναι από την εκκίνηση μέχρι τον 

τερματισμό. 
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9. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 

9.1. Τα πληρώματα των σκαφών που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2017  πρέπει να ζυγιστούν πριν την 

έναρξη των αγώνων και επομένως  πρέπει να προσέρχονται για ζύγιση τις 

προγραμματισμένες ημέρες και ώρες. Η ζύγιση θα γίνεται με γυμνά πόδια 

και σορτς. 

9.2. Το σύνολο των πανιών που δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάθε σκάφος 

που συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2017  

σύμφωνα με το πιστοποιητικό του, συν μία επιπλέον μαΐστρα, αν έχει, 

πρέπει να επισημανθούν πριν την έναρξη των αγώνων με το σήμα της 

διοργάνωσης από την Τεχνική Επιτροπή. Όλα τα πανιά που θα 

επισημανθούν εκτός από την επιπλέον μαΐστρα, και μόνο αυτά, πρέπει να 

βρίσκονται επί του σκάφους καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων. 

9.3. Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα οποιουδήποτε ελέγχου, ή 

καταμέτρησης των συμμετεχόντων σκαφών από τις 10:00 της 1ης 

Νοεμβρίου 2017, μέχρι και δύο ώρες μετά τον τερματισμό του τελευταίου 

σκάφους οποιασδήποτε κατηγορίας, στην τελευταία ιστιοδρομία, την 

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017. Ακόμα και στην θάλασσα πριν την εκκίνηση, 

ή αφού τερματίσει, ή μεταξύ των ιστιοδρομιών, ή με την άφιξη του στο 

λιμάνι μπορεί να ελεγχθεί ένα σκάφος ή να του δοθεί εντολή από μέλος 

της Τεχνικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Αγώνων να προσέλθει για έλεγχο 

ή καταμέτρηση σε συγκεκριμένο μέρος. 

10. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

10.1. Η κατάσταση του πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι και την 

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00. 

10.2. Μετά τον χρόνο αυτό, αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων 

επιτρέπονται  μόνο με γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής Ενστάσεων το 

αργότερο μια ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας που αφορούν.  

10.3. Σε κάθε περίπτωση για να εγκριθεί μία αλλαγή για το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2017 απαιτείται ζύγισμα και 

πιστοποίηση από την Τεχνική Επιτροπή του βάρους κάθε μέλους 

πληρώματος που εισέρχεται.  

11. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

11.1. Αντικατάσταση πανιού που έχει υποστεί ζημιά πέραν επισκευής μπορεί 

να γίνει μετά από έγκριση της Τεχνικής Επιτροπής. Ο υπεύθυνος κάθε 

σκάφους πρέπει να βεβαιώσει ότι το νέο πανί είναι σύμφωνο με το 

πιστοποιητικό του. Η Τεχνική Επιτροπή θα πρέπει να επισημάνει το πανί 

και  διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου του ή καταμέτρησής του. Το πανί που 

αποσύρεται προκειμένου να αντικατασταθεί πρέπει να παραδοθεί στην 

Γραμματεία των Αγώνων. 

11.2. Αντικατάσταση εξοπλισμού (σπινακόξυλου, μάτσας, άλμπουρου κ.λ.π.) 

λόγω ζημιάς ή απώλειας επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Τεχνικής 

Επιτροπής. Οι αιτήσεις για αντικατάσταση πρέπει να γίνουν με την πρώτη 

δοθείσα ευκαιρία. Ο υπεύθυνος κάθε σκάφους πρέπει να βεβαιώσει ότι ο 
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νέος εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τον αναγραφόμενο στο 

πιστοποιητικό του. Η Τεχνική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου ή 

καταμέτρησης του νέου εξοπλισμού. 

12. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι Οδηγίες Πλου θα διατίθενται στους αγωνιζόμενους με την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας εγγραφής τους. 

13. ΠΟΙΝΕΣ 

Όπως προσδιορίζονται με τις Οδηγίες Πλου. 

14. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον Σαρωνικό Κόλπο. 

15. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ  

15.1. Σκάφη κατηγοριών ORC:  

α. Ιστιοδρομίες ελεγχόμενου στίβου. 

Θα εφαρμοσθεί το Performance Curve System – Constructed 

Course.  

Ως εναλλακτικό σύστημα διόρθωσης χρόνου θα εφαρμοσθεί το 

Time on Distance Offshore.  

β. Παράκτιες ιστιοδρομίες και ιστιοδρομίες Ανοικτής Θαλάσσης. 

Θα εφαρμοσθεί το σύστημα Time on Distance Offshore. 

15.2. Σκάφη κατηγορίας IRC. 

θα εφαρμοσθεί το σύστημα Time on Time κατά IRC σε όλες τις 

ιστιοδρομίες. 

16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας των RRS (Low Point Scoring 

System, RRS Appendix A) με τις ακόλουθες τροποποιήσεις: 

16.1. Οι βαθμοί κάθε ιστιοδρομίας θα πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο 

συντελεστή βαθμολογίας. 

16.2. Ο ιστιοδρομίες Ανοικτής Θαλάσσης έχουν συντελεστή βαθμολογίας 1,2. 

Οι παράκτιες ιστιοδρομίες και οι ιστιοδρομίες ελεγχόμενου στίβου έχουν 

συντελεστή 1,0. 

16.3. Εφ’ όσον πραγματοποιηθούν  λιγότερες από πέντε ιστιοδρομίες, η 

βαθμολογία κάθε σκάφους στην σειρά, θα είναι το άθροισμα των 

βαθμολογιών που έλαβε σε κάθε ιστιοδρομία. 

16.4. Εφ’ όσον πραγματοποιηθούν πέντε και άνω ιστιοδρομίες, η βαθμολογία 

κάθε σκάφους στην σειρά, θα είναι το άθροισμα των βαθμολογιών που 

έλαβε σε κάθε ιστιοδρομία εξαιρουμένης της χειρότερης. Αν όμως 

πραγματοποιηθεί μόνο μία ιστιοδρομία Ανοικτής Θαλάσσης τότε αυτή 

δεν μπορεί να εξαιρεθεί.  



 

9 

 

16.5. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2017  είναι έγκυρο 

εφόσον πραγματοποιηθούν τουλάχιστον μία ιστιοδρομία Ανοικτής 

Θαλάσσης και δύο ιστιοδρομίες ελεγχόμενου στίβου ή παράκτιες.  

16.6. Ο αγώνας ORCi & IRC Open International Offshore Regatta θα είναι 

έγκυρος εφόσον πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δύο ιστιοδρομίες.  

17. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

17.1. Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στην Γραμματεία των 

αγώνων μέχρι την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00. 

17.2. Τα σκάφη πρέπει να είναι ασφαλισμένα με συμβόλαιο αστικής ευθύνης 

προς τρίτους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αντίγραφο του 

οποίου πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία Αγώνων μαζί με την 

σχετική δήλωση. 

17.3. Οι χειριστές τους πρέπει να: 

α. Είναι κάτοχοι αδείας χειριστή ταχυπλόου σκάφους. 

β. Να φορούν καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων το βραχιόλι 

ασφαλείας (quick stop) που συνδέεται με τον διακόπτη της 

μηχανής και 

γ. Να έχουν VHF, συντονισμένο στο επίσημο κανάλι της διοργάνωσης 

καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα. 

17.4. [DP] Ο Διοργανωτής, εάν το κρίνει απαραίτητο, θα χορηγήσει στα σκάφη 

υποστήριξης και αυτά υποχρεωτικά θα φέρουν, σημαίες ή αυτοκόλλητα 

χαρακτηρισμού τους.  

18. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι αποφάσεις της  Επιτροπής Ενστάσεων θα είναι τελεσίδικες όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 8 των Διατάξεων της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ).  

19. ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 

Συνιστώνται οι επίσημοι εν ισχύ χάρτες της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του 

Πολεμικού Ναυτικού, www.hnms.gr 

20. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ 

20.1. Κατά τη διάρκεια των αγώνων περιορισμένος αριθμός σκαφών μπορεί να 

ελλιμενισθεί στο λιμένα του Μικρολίμανου μετά από έγγραφη αίτηση. 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε σκάφη από απομακρυσμένες περιοχές της 

Ελλάδος ή χώρες του εξωτερικού. 

20.2. Για τον χώρο ελλιμενισμού των σκαφών πριν την έναρξη της διοργάνωσης, 

οδηγίες θα δίδονται από τον όμιλο κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως.  

21. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ 

Από τις 09:00 της 1ης Νοεμβρίου και μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2017 και 

ώρα 16:00 δεν επιτρέπεται η ανέλκυση των σκαφών παρά μόνο με τους 

όρους έγγραφης άδειας που θα έχει χορηγηθεί προηγουμένως από την 

Επιτροπή Ενστάσεων. Προκειμένου για σκάφη με κινητή καρίνα και / ή 
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αφαιρούμενο τιμόνι, αυτά θα πρέπει να παραμείνουν σε θέση πλεύσης 

κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. 

22. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Όλοι οι συμμετέχοντες στον Αγώνα (κυβερνήτης, μέλη πληρώματος και 

φιλοξενούμενοι τους) με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους στον 

αγώνα συναινούν, στην από τους διοργανωτές ομίλους και τον χορηγό και 

κατά την κρίση τους συλλογή, χρήση και αναπαραγωγή με οποιονδήποτε 

τρόπο των ονομάτων, βιογραφικών και φωτογραφιών των 

συμμετεχόντων. Ομοίως επιτρέπουν, χωρίς αντάλλαγμα, την χρήση του εν 

λόγω υλικού για την δημιουργία και εκμετάλλευση έργων ήχου ή/και 

εικόνας, φωτογραφιών και προωθητικού υλικού κάθε είδους, στην 

εγγραφή και άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με κάθε 

μέσο και τρόπο του σχετικού υλικού και στην μετάδοση και παρουσίαση 

του στο κοινό με κάθε τρόπο κατά την διάρκεια των αγώνων και μετά την 

λήξη τους, επ' αόριστον.   

Οι κυβερνήτες και μέλη του πληρώματος οφείλουν να λαμβάνουν μέρος 

σε συνεντεύξεις τύπου και άλλες εκδηλώσεις που έχουν σκοπό την 

προβολή της διοργάνωσης εφ’ όσον τους ζητηθεί από το Γραφείο Τύπου. 

23. [DP] ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Εκτός από κατάσταση ανάγκης, ένα σκάφος, όσο αγωνίζεται, δεν πρέπει 

να κάνει ούτε να λαμβάνει εκπομπές φωνής ή δεδομένων που δεν είναι 

διαθέσιμες σε όλα τα σκάφη. 

24. [DP] ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Απαγορεύεται από τους αγωνιζόμενους  και την ομάδα υποστήριξης τους 

η χρήση στην περιοχή των αγώνων, οποιασδήποτε ιπτάμενης συσκευής 

(drone) για οποιοδήποτε λόγο, από μία ώρα πριν την εκκίνηση, κατά την 

διάρκεια των ιστιοδρομιών έως και μία ώρα μετά τον τερματισμό του 

τελευταίου σκάφους οποιασδήποτε κατηγορίας. 

25. ΕΠΑΘΛΑ  

25.1. Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές του Πανελλήνιου 

Πρωταθλήματος μα Ανοικτής Θαλάσσης 2017 ως εξής: 

α. Έπαθλα στους νικητές (Πανελληνιονίκες) της γενικής βαθμολογίας 

κάθε κατηγορίας ORCi (Α΄ και Β΄) ανάλογα με την συμμετοχή. 

β.  Έπαθλα στους νικητές (Πανελληνιονίκες) της γενικής βαθμολογίας  

της κατηγορίας IRC ανάλογα με την συμμετοχή. 

γ. Έπαθλα θα δοθούν και στον 1ο νικητή των υποκατηγοριών εφόσον 

δημιουργηθούν. 

25.2. Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές του αγώνα ORCi & IRC Open 

International Offshore Regatta ως εξής: 

α. Έπαθλα στους νικητές της γενικής βαθμολογίας κάθε κατηγορίας 

ORCi (Α΄ και Β΄) ανάλογα με την συμμετοχή. 
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β.  Έπαθλα στους νικητές της γενικής βαθμολογίας  της κατηγορίας 

IRC ανάλογα με την συμμετοχή. 

γ. Έπαθλα θα δοθούν και στον 1ο νικητή των υποκατηγοριών εφόσον 

δημιουργηθούν. 

25.3. Ο αριθμός των νικητών ανά κατηγορία ανάλογα με την συμμετοχή 

ορίζεται παρακάτω: 

α. Μέχρι και 5 αγωνιζόμενα σκάφη ανά κατηγορία: 1ος Νικητής. 

β. Από 6 - 9 αγωνιζόμενα σκάφη ανά κατηγορία: 1ος & 2ος Νικητές. 

γ. Από 10 και άνω αγωνιζόμενα σκάφη ανά κατηγορία: 1ος, 2ος και 3ος 

Νικητές. 

25.4. Στις Οδηγίες Πλου είναι δυνατόν να ανακοινωθούν περισσότερα έπαθλα. 

25.5. Η απονομή επάθλων θα γίνει την Κυριακή 5 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 στις 

Εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος. 

26. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

26.1. Οι συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 

2017 και τον αγώνα ORCi & IRC Open International Offshore Regatta 

αποδέχονται ότι διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών 

της World Sailing (RRS 2017 - 2020), τις Οδηγίες Πλου και την Προκήρυξη 

του Αγώνα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης.  

26.2. Με την δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας 

Προκήρυξης οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ρητά ότι 

συμμετέχουν και αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.  

26.3. Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, η 

Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης, οι Επιτροπές Αγώνων, Ενστάσεων και η 

Τεχνική Επιτροπή, οι χορηγοί καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος στην 

διοργάνωση του Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2017 και 

του ORCi & IRC Open International Offshore Regatta δεν φέρουν 

οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία (θετική, αποθετική ή ηθική), σωματική 

βλάβη ή/και θάνατο προσώπου, συμμετέχοντος ή τρίτου, που τυχόν 

συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα σε σχέση 

με αυτόν.  

26.4. Είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη και όσων 

χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν τον επαρκή βαθμό εκπαιδεύσεως και 

εμπειρίας του πληρώματος καθώς και τον ικανό αριθμό αυτού, ώστε να 

χειρίζονται το σκάφος που επιβαίνουν με απόλυτη ασφάλεια, την 

υφιστάμενη κατάσταση και αξιοπλοΐα του σκάφους στο οποίο 

επιβαίνουν, σε σχέση με την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της 

θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα 

λάβουν μέρος ή όχι στον προγραμματισμένο αγώνα ή ιστιοδρομία του 

αγώνα. 
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26.5. Ιδιαίτερα εφίσταται η προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα 4 του Μέρους Α 

των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS 2017 – 

2020) «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία». 

27. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

27.1. Κάθε συμμετέχον σκάφος πρέπει να είναι ασφαλισμένο με συμβόλαιο 

αστικής ευθύνης προς τρίτους (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες), 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

27.2. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη 

έναντι τρίτων (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες) κατά την συμμετοχή 

του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας. 

28. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Πληροφορίες παρέχονται από την: 

Αθλητική Γραμματεία του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος,  

Τέρμα Μικρολίμανο, ΤΚ 18533, Πειραιάς 

Τηλέφωνο:   +30 210 4220506, +30 690 9046525  

Fax:     +30 210 4127757 

Email:       sailing@ycg.gr  

Ιστοσελίδα ΝΟΕ:       www.ycg.gr 

Ιστοσελίδα Αγώνα:   http://ycg.gr/offshore2017/ 

 

 

 


