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ΠΡΟΚHΡΥΞΗ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Α/Θ
«ΙΟΝΕ RACE 2018»
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1.1 Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Νοτίου Ελλάδος διοργανώνει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΙΟΝΕ RACE 2018»
την 27 Οκτωβρίου 2018.
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2.1 Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνων είναι η ακόλουθη :
Γραμματεία Ι.Ο.Ν.Ε. Μαρίνα Καλαμάτας
Τηλ. 6932463281
Email: info@ione.gr και site: www.ione.gr
2.2 Ανακοινώσεις για τον αγώνα θα αναρτηθούν επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΟΝΕ στη
Μαρίνα Καλαμάτας
3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
3.1 Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Μεσσηνιακό κόλπο.
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι παρακάτω κανονισμοί όπως αυτοί ισχύουν την ημέρα διεξαγωγής της ημερίδας:
4.1. Οι Διεθνείς κανονισμοί ιστιοδρομιών της WORLD SAILING 2017 -2020 (RRS)
4.2. Ο Ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της WORLD SAILING
2018-2019 (WS Offshore Special Regulations 2018-2019). Ο αγώνας κατατάσσεται στην
κατηγορία 4 του κανονισμού.
4.3. Ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφάλειας που προβλέπεται από τους νόμους του
κράτους την σημαία του οποίου φέρουν τα σκάφη.
4.4. Ο Διεθνής Κανόνας O.R.C. RATING RULES for ORCi & ORC Club 2018.
4.5. Ο κανονισμός I.M.S REGULATIONS του O.R.C.
4.6. O ειδικός κανονισμός ιστιοδρομιών (εγκύκλιοι)
για σκάφη καταμετρημένα
κατά ORCi & ORC Club της Ε.Α.Θ και της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
4.7. Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα (1972) – από τη Δύση έως
την Ανατολή του ηλίου – όπως τροποποιήθηκε τον Νοέμβριο του 1981 και αντικαθιστά
το μέρος 2 των RRS.
4.8. Η παρούσα προκήρυξη.
4.9. Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευή VHF
4.10.Οι οδηγίες πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν
οι οδηγίες πλου. (Τροποποίηση Κανόνα RRS 63.7)
5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
5.1 Ισχύει ο κανονισμός της WORLD SAILING 20 άρα τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική
διαφήμιση κατά την διάρκεια της διοργάνωσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
προαναφερόμενου κανονισμού και ακόμη με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή.
5.2 Η εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού της WORLD SAILING θα ισχύει από της 10ης πρωινής
της ημερομηνίας έναρξης μέχρι της 12ης βραδινής μετά το πέρας των ιστιοδρομιών.
5.3 Σκάφη πού φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την εθνική τους αρχή και να
καταθέσουν αντίγραφο της αδείας μαζί με την δήλωση συμμετοχής
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5.4 Η οργανωτική επιτροπή δύναται να απαιτήσει από όλα τα συμμετέχοντα σκάφη να επιδείξουν
λογότυπο του χορηγού σύμφωνα με τον κανόνα 20.4.1 του κανονισμού της I.S.A.F. 2017 (I.S.A.F.
Advertsing Code ).
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1 Στις ιστιοδρομίες γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi και ΟRC Club ολικού μήκους
ίσου ή μεγαλύτερο των 6,50 μέτρων, με έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.
6.2 Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 20 € ανά Σκάφος.
7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία στη συγκέντρωση των
κυβερνητών ή ηλεκτρονικά info@ione.gr .
7.2 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης,
ασφαλιστηρίου συμβολαίου και αντίγραφο της άδειας διαφήμισης εάν το σκάφος φέρει διαφήμιση.
7.3 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που θα
διατίθεται στην Γραμματεία μαζί με την κατάσταση πληρώματος. Ελάχιστο πλήρωμα 2 άτομα.
7.4 Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει στην Μαρίνα Καλαμάτας στα Γραφεία του ΙΟΝΕ την
Παρασκευή 26/10/2018 ώρα 21.00μμ.
7.5. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον συντρέχει λόγος μπορεί να γίνει δεκτή δήλωση συμμετοχής το
αργότερο έως το Σάββατο 27/10/2018 10 π.μ. κατόπιν έγκρισης της Οργανωτικής Επιτροπής.
8. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
8.1 Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις Κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή και θα δοθεί
στην συγκέντρωση κυβερνητών. Διόρθωση στις Κλάσεις θα γίνει μόνο εάν υπάρξει κατ’ εξαίρεση
συμμετοχή.
8.2 Για να συμπληρωθεί μια Κλάση θα πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 3 σκάφη.
9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
9.1. Για σκάφη ORC club θα ισχύσει το σύστημα διόρθωσης χρόνου Time on Time όπως ορίζεται από
την σχετική έκδοση του ORC.
9.2. Για τα πιστοποιημένα κατά ORCi θα εφαρμοστεί το σύστημα Performance Curve Scoring –
Constructed Cοurse. Τα δεδομένα της Επιτροπής Αγώνων δεν αποτελούν λόγο για αίτηση
επανόρθωσης.
9.3. Και σε περίπτωση μη ασφαλών στοιχείων για χρήση του συστήματος θα οριστεί εναλλακτικά το
σύστημα Time on Time.
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
10.1. Θα ισχύσει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας ως παράρτημα Α2 των Διεθνών Κανονισμών
Ιστιοδρομιών της Ι.S.A.F.
11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
11.1. Θα δοθούν στην συγκέντρωση κυβερνητών.
12. ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
12.1. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων δεν θα είναι τελεσίδικες.
13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
13.1 Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στην διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου καταμετρήσεων
και Επιθεωρήσεων σκαφών για την διενέργεια ελέγχων το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 από 10.00
μμ, καθώς επίσης και μία (1) ώρα μετά το πέρας της ιστιοδρομίας.
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13.2 Στην διάθεση της επιτροπής θα υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού
καταμέτρησης.
13.3 Η επιτροπή καταμετρήσεων και ελέγχου μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια των
ιστιοδρομιών να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικά έλεγχο σε οποιοδήποτε σκάφος.
14. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
14.1 Οι κυβερνήτες των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με
τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται στη Γραμματεία μαζί με
την δήλωση συμμετοχής.
14.2 Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά, σε
ειδικό έντυπο που διατίθεται στη Γραμματεία, ή την Επιτροπή Αγώνων το αργότερο 2 ώρες πριν από
την έναρξη της ιστιοδρομίας.
15. ΕΥΘΥΝΗ
15.1 Οι αθλητές αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Τόσο οι οργανωτές όμιλοι, όσο και
οι επιτροπές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ότι τυχόν συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους
κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.
15.2 Είναι αρμοδιότητα του κυβερνήτη ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν τον βαθμό
εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας
και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι στις
προγραμματισμένες ιστιοδρομίες.
15.3. Αμέσως μετά τον τερματισμό είναι ευθύνη (επί ποινή ακύρωσης) του κυβερνήτη να ενημερώσει
το κλιμάκιο τερματισμού για τα στοιχεία του σκάφους.
16. ΕΠΑΘΛΑ
16.1. Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές.
16.2. Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές των κατηγοριών ORCi και ORC club.
16.3. Εάν η κατηγορία συγκεντρώσει συμμετοχή σκαφών από 5 και άνω θα απονεμηθούν κύπελλα
στον 1ο , 2ο , και 3ο νικητή.
17. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
17.1. Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018:
Ώρα εκκίνησης: 14.00
Τριγωνική Διαδρομή
Απόσταση 10 ν.μ
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