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1. ΟΡΓΑΝΩΣΖ ΟΜΗΛΟ 
Ο Ναπηηθόο Όκηινο Ακθηζέαο, πξνθεξύζζεη ηνλ αγώλα “ΜΑΚΖ ΠΑΝΣΑΕΖ 2016” από άββαην 07 Μαΐνπ, έσο 
Κπξηαθή 08 Μαΐνπ 2016. 

 
2. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 
Οη ηζηηνδξνκίεο ηνπ αγώλα ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ θαλνληζκνύο όπσο απηνί ηζρύνπλ ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα : 

 Οη Δηεζλείο Καλόλεο  Θζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF 2013 – 2016 (RRS) 
 Οη Δηεζλείο Καλόλεο International Measurement System (IMS) θαη ORC Rating Systems 2016 
 Ο Δηεζλήο Καλνληζκόο IRC 2016. 
 Οη Δηαηάμεηο ηεο Εζληθήο Αξρήο (ΕΘΟ) 2016 θαη νη Εηδηθέο Δηαηάμεηο ηεο ΕΑΘ γηα Αγώλεο Αλνηθηήο Θαιάζζεο 

2016. 
 Ο Εηδηθόο θαλνληζκόο αζθαιείαο γηα αγώλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο ηεο ISAF 2015-2016 (ISAF 

Offshore Special Regulations 2015-2016). Ο αγώλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 4 ηνπ θαλνληζκνύ. 
 Σα ζθάθε πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπή VHF, κε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο πιελ ησλ 

ππνρξεσηηθώλ θαη ζηα θαλάιηα 68, 69, 71 θαη 72. 
 Ο Αζιεηηθόο λόκνο θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο ΕΘΟ. 
 Ο Δηεζλήο Καλνληζκόο Απνθπγήο πγθξνύζεσλ ζηελ Θάιαζζα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ο θαλνληζκόο 

απηόο αληηθαζηζηά ηνπο θαλόλεο ηνπ κέξνπο 2 ησλ Καλνληζκώλ Αγώλσλ Θζηηνπινΐαο (RRS) ηεο ISAF από 
ηελ δύζε κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ. 

 Η παξνύζα πξνθήξπμε ησλ αγώλσλ, νη Οδεγίεο Πινπ θαη νη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε 

αληίθαζεο ππεξηζρύνπλ νη Οδεγίεο Πινπ. 

 
3. ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ – ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΔΠΗ ΚΑΦΩΝ 
3.1. Tα ζθάθε πνπ επηζπκνύλ λα θέξνπλ δηαθήκηζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλόλα 20 ηεο ISAF Advertising Code θαη επηπιένλ κε όζα νξίδεη ζρεηηθά ε Εζληθή ηνπο Αξρή 
3.2. H εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλόλα 20 ηνπ ISAF Advertising Code, ζα ηζρύεη από ηελ 07:00 ηνπ αββάηνπ 
07 Μαΐνπ 2016 κέρξη θαη ηελ Δεπηέξα 09 Μαΐνπ 2016 θαη ώξα 12:00 . 
3.3. θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθή γξαπηή άδεηα από ηελ Εζληθή Αξρή θαη λα 
θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηεο άδεηαο καδί κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο. 

 
4. ΥΟΡΖΓΟ ΣΖ ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ 
Εάλ ππάξμεη ρνξεγόο ζα γλσζηνπνηεζεί κε λεσηέξα αλαθνίλσζε . 
Ο νξγαλσηήο Όκηινο κπνξεί λα απαηηήζεη από ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε λα θέξνπλ ζεκαία ή απηνθόιιεην κε ην 
ζήκα ηνπ ρνξεγνύ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. 

 
5. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
5.1. ηνλ αγώλα γίλνληαη δεθηά ζθάθε κε έγθπξν πηζηνπνηεηηθό ηζνδπγηζκνύ ORC International, ORC Club και 
IRC κε έγθπξν πηζηνπνηεηηθό θαηακεηξήζεσο 2016. 
5.2. Επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θαη βαζκνιόγεζε ελόο ζθάθνπο παξάιιεια ζε πεξηζζόηεξεο από κία θαηεγνξία 

ηζνδπγηζκνύ, κόλν γηα ζθάθε πνπ δηαζέηνπλ έγθπξν πηζηνπνηεηηθό ORC International θαη IRC. 
5.3. Γηα ηα ζθάθε πνπ είλαη θαηακεηξεκέλα θαηά ORC CLUB τωρίς μπαλόνι ζα ππάξμεη μερσξηζηή θαηεγνξία 

ζηελ νπνία θαη ζα εληαρζνύλ ππνρξεσηηθά ζύκθσλα κε ηηο Εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ΕΑΘ/ΕΘΟ. Απαηηείηαη ε εθθίλεζε 

ηνπιάρηζηνλ 3 ζθαθώλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Οη θπβεξλήηεο ησλ ζθαθώλ πνπ επηζπκνύλ λα 

εληαρζνύλ ζηελ θαηεγνξία Non spinnaker πξέπεη λα ην αλαθέξνπλ ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο. 

5.4. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 20€ γηα ζπκκεηνρή ζε κηα θαηεγνξία ή ζε 30€ γηα ζπκκεηνρή ζε δπν 

θαηεγνξίεο. 
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6. ΓΖΛΩΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

6.1.Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Ακθηζέαο ην 
αξγόηεξν κέρξη ηελ Πέμπηη 5 Μαΐοσ 2016 και ώρα 18.00 (Σει. 2109829715, Fax: 2109849556, email: 
omilos@noam.gr) 
 
6.2.Οη δειώζεηο ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζε εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη ζηελ γξακκαηεία θαη λα 
ζπλνδεύνληαη από : 

 Αληίγξαθν έγθπξνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαηακεηξήζεσο, εθδόζεσο 2016 

 Αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ ζθάθνπο ζε ηζρύ 

 Καηάζηαζε πιεξώκαηνο 

 Αληίγξαθό ηεο άδεηαο ηεο Εζληθήο Αξρήο εθ’ όζνλ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε 

 Αληίηηκν ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο. 

 
7. ΓΗΑΥΩΡΗΜΟ - ΤΓΥΩΝΔΤΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ / ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ 
7.1 Σα ζθάθε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγώλα «ΜΑΚΗ ΠΑΝΣΑΖΗ 2016» ζα δηαρσξηζηνύλ ζηηο θαηεγνξίεο ORC 
International, ORC Club, ORC Club NS θαη IRC 
7.2 Η Επηηξνπή Αγώλνο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαρσξίζεη ή λα ζπγρσλεύζεη ηηο θαηεγνξίεο / ππνθαηεγνξίεο αλάινγα 

κε ηελ ζπκκεηνρή, ζύκθσλα κε Εδηθέο Δηαηάμεηο ηεο ΕΑΘ/ΕΘΟ. Η θαηάζηαζε κε ηηο ηζρύνπζεο γηα ηνλ αγώλα 
θιάζεηο ζα δνζεί ζηελ ζπγθέληξσζε θπβεξλεηώλ. 
7.3 Σα ζθάθε ORC Club ρσξίο κπαιόλη ζα εληαρζνύλ ππνρξεσηηθά ζηελ θαηεγνξία ORC CLUB NS. ηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ εθθηλήζεη ν ειάρηζηνο αξηζκόο ζπκκεηνρώλ ηόηε ηα ζθάθε απηά κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ αγώλα 
εθηόο ζπλαγσληζκνύ.. 

 
8. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ 
 

Ζμερομηνία Ώρα Δκδηλώζεις 

Πέμπηη 5 Μαΐοσ 2016 20:00 Λήμε νξίνπ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο 

Παραζκεσή 6 Μαΐοσ 2016 19:00 πγθέληξσζε θπβεξλεηώλ 

αββάηο 7 Μαΐοσ 2016 

 
10:30  

 
 

20:30 

1ε Θζηηνδξνκία : Φάιεξν – Αγθίζηξη 
(Μεγαινρώξη- 

Μύινη) , δηαδξνκή κήθνπο 21 ΝΜ 
 

Εθδήισζε –Απνλνκή Αλακλεζηηθώλ 

Κσριακή 8 Μαΐοσ 2016 11:00 2ε Θζηηνδξνκία : Άγθηζηξη –Φάιεξν 

 
9. ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΚΤΒΔΡΝΖΣΩΝ 
Η ζπγθέληξσζε θπβεξλεηώλ ζα γίλεη ηελ Παραζκεσή 6 Μαΐοσ 2016 θαη ώξα 19:00 , ζην εληεπθηήξην ηνπ Οκίινπ 
καο . 

 
10. ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ 
Οη νδεγίεο πινπ ζα δσζνύλ ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ ζηε πγθέληξσζε Κπβεξλεηώλ. 

 
 
11.ΥΡΟΝΗΚΑ ΟΡΗΑ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟΤ & ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΟΡΘΩΖ ΥΡΟΝΟΤ 
Σα ρξνληθά όξηα ηεξκαηηζκνύ γηα ηα ζθάθε θαηεγνξίαο ORCi, ORC CLUB & ORC CLUB NS ζα ππνινγηζηνύλ 

βάζε ηνπ ηύπνπ GPH*2*Απόσταση ενώ για τα IRC βάςη του τφπου BSF*2*Απόσταση. Όπου απόςταςη όπωσ 
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αναγράφεται ςτισ ποδηγίεσ πλου. 
 
11.1 Καηηγορία ζκαθών ORCi 
Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά ORCi ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα Performance Curve Scoring-Constructed Course . 

Tα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ ηεο Επηηξνπήο Αγώλσλ ζρεηηθά κε ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ 

δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ιόγν αίηεζεο γηα επαλόξζσζε. ε πεξίπησζε κε θαηάιιεισλ 

θαηξηθώλ ζπλζεθώλ γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ, ζα εθαξκνζηεί ελαιιαθηηθά ην ζύζηεκα Offshore Single 

Number (OSN). 

11.2. Καηηγορία ζκαθών ORC Club 
Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά ORC Club & ORC Club (Non Spinnaker) ζθάθε, ζα εθαξκνζηεί ην Performance Line 

Scoring θαη ελαιιαθηηθά ην ζύζηεκα Offshore Single Number (OSN) 

11.3 Καηηγορία ζκαθών IRC 
Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά IRC ζθάθε ζα ηζρύζεη ην ζύζηεκα Time on Time. 

 
12. ΤΣΖΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α4 ησλ Δηεζλώλ Καλνληζκώλ 
Θζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF 2013-2016. 
Όιεο νη ηζηηνδξνκίεο έρνπλ ζπληειεζηή βαξύηεηαο ίζν κε 1 
Σν ηειηθό απνηέιεζκα ζα ππνινγηζζεί από ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο θαη ησλ δύν ηζηηνδξνκηώλ 
Ο αγώλαο ζεσξείηαη έγθπξνο αλ δηεμαρζεί ηνπιάρηζηνλ κία (1) ηζηηνδξνκία.  
Η βαζκνινγία ησλ ηπρόλ επηκέξνπο ππνθαηεγνξηώλ ζα εμάγεηαη αλεμάξηεηα από ηελ Γεληθή Καηάηαμε ησλ 
θαηεγνξηώλ 

 
13. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΔΩ 
13.1 Η επηηξνπή δύλαηαη λα θάλεη έιεγρνπο θαηακεηξήζεσο θαη επηζεσξήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 30 ησλ Εηδηθώλ Δηαηάμεσλ ηεο ΕΑΘ/ΕΘΟ. 
13.2 Όια ηα παληά πνπ ζα θέξνπλ ηα ζθάθε πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηζνδπγηζκνύ ORC International 
θαη ORC Club, εθηόο ησλ παληώλ ζπέιιεο, πξέπεη λα είλαη θαηακεηξεκέλα θαη λα θέξνπλ έγθπξε ζθξαγίδα 

θαηακέηξεζεο IMS. 

 
14. ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ 
14.1 Ο εληεηαικέλνο εθπξόζσπνο θάζε ζπκκεηέρνληνο ζθάθνπο νθείιεη λα θαηαζέζεη πιήξε γξαπηή θαηάζηαζε 
πιεξώκαηνο, ζε εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη από ηελ γξακκαηεία καδί κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο, ζην νπνίν λα 

ζεκεηώλνληαη θαη ηα λνύκεξα ησλ αζιεηηθώλ ηαπηνηήησλ ησλ επηβαηλόλησλ, ζηνλ Όκηιν κέρξη ηελ Πεμπηη 

05/05/2016 και ώρα 18:00. 
14.2 Γηα ιόγνπο αζθάιεηαο θαη επζύλεο ηόζν ηνπ εληεηαικέλνπ εθπξόζσπνπ ηνπ ζθάθνπο όζν θαη ηεο Επηηξνπήο 
Αγώλσλ, ε δηαπίζησζε ιαλζαζκέλεο ή ειιηπνύο θαηάζηαζεο πιεξώκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη αθύξσζε ηνπ 
ζθάθνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία. 
14.3 Αιιαγέο ζηελ ζύλζεζε ησλ πιεξσκάησλ επηηξέπνληαη κόλν εθ’ όζνλ γίλνπλ γξαπηώο ζηελ Επηηξνπή 
Αγώλνο, ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ ηελ Εθθίλεζε θάζε Θζηηνδξνκίαο. 
14.4 Δλάτιζηη ζσμμεηοτή 2 άηομα ζηο ζκάθος. 

 
15. ΔΤΘΤΝΖ 
15.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζύλε .Σόζν ν Οξγαλσηήο Όκηινο όζν θαη νη 
Επηηξνπέο ηνπ Αγώλνο δελ θέξνπλ θακία επζύλε γηα όηη ήζειε ζπκβεί ζηνπο αγσληδόκελνπο ή ζηα ζθάθε ηνπο, 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ή νπνηαδήπνηε άιιε ώξα. Δηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο,ν 
θπβεξλήηεο ε ν εληεηαικέλνο εθπξόζσπνο θάζε 
ζθάθνπο,αλεπηθύιαθηα απνδέρεηαη απηόλ ηνλ όξν. 
15.2. Είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ Κπβεξλήηε λα θξίλεη ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ ,ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο, ηηο 
κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη πξνγλώζεηο,ηελ ηθαλόηεηα ηνπ πιεξώκαηνο ζε αξηζκό θαη εκπεηξία θαη λα 
απνθαζίζεη γηα ηελ πκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγώλα. (Δ.Κ.Θ. Μέξνο 1 άξζξν 4 ηεο I.S.A.F) 
15.3. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα είλαη ππνρξεσηηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ VHF ζην θαλάιη 16 & 72 . 
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16. ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΦΩΝ 
Όια ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε νθείινπλ λα δηαζέηνπλ έγθπξε αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ηξίησλ. 
 

17. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΥΡΖΖ 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγώλα «ΜΑΚΗ ΠΑΝΣΑΖΗ 2016» απνδέρνληαη απηόκαηα όηη ν δηνξγαλσηήο όκηινο 
θαη ν ρνξεγόο δηαηεξνύλ επ΄ανξηζηνλ ην δηθαίσκα λα δεκηνπξγνύλ, ρξεζηκνπνηνύλ θαη πξνβάινπλ θαηά ηελ θξίζε 
ηνπο,θηλεκαηνγξαθηθέο εηθόλεο θαη δσληαλέο αλακεηαδόζεηο ζε θηικ θαη βίληεν θαζώο θαη θσηνγξαθίεο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ αγώλσλ θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπο ,ρσξίο θακηά νηθνλνκηθή απαίηεζε ,θαζώο επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
θαη λα αλαπαξάγνπλ θαζ΄νηνλδεπνηε ηξόπν ηα νλόκαηα, βηνγξαθηθό πιηθό θαη θσηνγξαθίεο ησλ 
ζπκκεηερόλησλ . 

 
18. ΔΠΑΘΛΑ 
Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνπο ηξείο πξώηνπο ληθεηέο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ησλ θαηεγνξηώλ θαζώο θαη ησλ 
ππνθαηεγνξηώλ αλάινγα ηε ζπκκεηνρή (Μέχρι 5 σκάυη ο 1ος νικητής, μέχρι 8 σκάυη ο 1ος & 2ος 

νικητής , από 9 σκάυη και πάνω 1ος , 2ος & 3ος νικητής). 
 

19. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
ηα γξαθεία ηνπ Ν.Ο. Ακθηζέαο : Σειέθσλν:2109829715, Fax: 2109849556, 
email: omilos@noam.gr ( Καζεκεξηλά απνγεπκαηηλέο ώξεο ) 
 

ΑΠΡΘΛΘΟ 2016 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ 


