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Ο Γ Ζ Γ Η Δ   Π Λ Ο Τ  
 

1. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ  
1.1. Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα θαη ηηο παξνύζεο νδεγίεο όπσο απηέο ηξνπνπνηνύλ ηνπο 
πξναλαθεξζέληεο θαλνληζκνύο. 

1.2. Ο θαλόλαο RRS 28 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 
(α) ζηνλ θαλόλα 28.1 δηαγξάθεηαη ε πξώηε πξόηαζε θαη αληηθαζίζηαηαη κε: 
«Έλα ζθάθνο πξέπεη λα δηαζρίζεη ηελ γξακκή εθθίλεζεο κεηά ην ζήκα εθθίλεζεο αθνύ 
πξνεγνπκέλσο επξίζθεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ πξν εθθίλεζεο πεξηνρή θαη λα ηζηηνδξνκήζεη 
ηελ δηαδξνκή πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο νδεγίεο πινπ θαη λα ηεξκαηίζεη.» 
(β) ζηνλ θαλόλα 28.2 δηαγξάθεηαη ε πξώηε πξόηαζε θαη αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο:  
«Έλα λήκα πνπ αλαπαξηζηά ηελ πνξεία ελόο ζθάθνπο από ηελ ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα 
πιεζηάδεη ηελ γξακκή εθθίλεζεο από ηελ πξν εθθίλεζεο πεξηνρή γηα λα ηελ δηαζρίζεη κέρξη λα 
ηεξκαηίζεη πξέπεη όηαλ ηελησζεί ………» 

 
2. ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ – ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΔΠΗ ΚΑΦΧΝ  

Ηζρύεη ην άξζξν 20 ηνπ Advertising Code ηεο WORLD SAILING όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
3.1 ηεο πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, από ηελ 07:00 ηνπ αββάηνπ 12 Μαΐνπ 2018 κέρξη θαη ηελ 
Γεπηέξα 14 Μαΐνπ 2018 θαη ώξα 12:00 

 
3. ΠΡΟΓΝΧΖ ΚΑΗΡΟΤ  

Πξόγλσζε θαηξνύ δελ ζα δνζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο από ηελ Δπηηξνπή Αγώλνο.  
 
4. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ – ΓΗΑΓΡΟΜΔ  

4.1. Α’ Ηζηιοδρομία: Φάιεξν – Αγθίζηξη (Ληκελίζθνο Μύινη) 
Δθθίλεζε: άββαηο 12 Μαΐοσ 2018, ώξα 10:30  
Απόζηαζε : 21 ΝΜ  

 
4.2. Β΄ Ηζηιοδρομία : Αγθίζηξη – Φάιεξν  
Δθθίλεζε: Κσριακή 13 Μαΐοσ 2018,σξα 11:00  
Απόζηαζε : 21 ΝΜ 
 
4.3 Ζ Δπηηξνπή Αγώλα δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθθίλεζεο αλα θιάζε θαζώο επίζεο λα ζπληνκεύζεη 
ηηο ηζηηνδξνκίεο ζε πεξίπησζε κε επλντθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. 

 
5. ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ / ΤΓΥΧΝΔΤΖ ΚΛΑΔΧΝ / ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ 

Ηζρύνπλ ηα γξαθόκελα ζηελ ζην άξζξν 7 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα. Ο δηαρσξηζκόο ησλ 
θιάζεσλ/θαηεγνξησλ ησλ ζθαθώλ θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ 

 
6. ΖΜΑΣΑ ΚΛΑΔΧΝ  

6.1.Σν ζήκα θιάζεσο ζθαθώλ ORC Club & Non Spinnaker είλαη ν αξηζκεηηθόο επηζείσλ «1». 
6.2.Σν ζήκα θιάζεσο ζθαθώλ ORC International & IRC είλαη ν αξηζκεηηθόο επηζείσλ «2». 

 
7. ΓΡΑΜΜΔ ΔΚΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟΤ  

7.1.  Α’ ΗΣΗΟΓΡΟΜΗΑ 
  ΓΡΑΜΜΖ ΔΚΚΗΝΖΖ: Ζ Γξακκή εθθίλεζεο ηεο δηαδξνκήο ΦΑΛΖΡΟ-ΑΓΚΗΣΡΗ, νξίδεηαη σο ε 

λνεηή επζεία κεηαμύ θίηξηλεο ζεκαίαο “RC” επί ηνπ ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλνο ζην δεμί 
άθξν ηεο γξακκήο εθθίλεζεο θαη πνληηζκέλνπ ζεκαληήξα κε θόθθηλε ζεκαία, ζην αξηζηεξό άθξν 
ηεο γξακκήο εθθίλεζεο. 
ΓΡΑΜΜΖ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟΤ: Ζ γξακκή ηεξκαηηζκνύ ηεο δηαδξνκήο ΦΑΛΖΡΟ – ΑΓΚΗΣΡΗ, 
νξίδεηαη σο ε λνεηή επζεία κεηαμύ κπιέ ζεκαίαο, ζην αξηζηεξό άθξν, αλαξηεκέλεο επη ηζηνύ 



ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 
ΗΣΗΟΠΛΟΨΚΟ ΑΓΧΝΑ «ΜΑΚΖ ΠΑΝΣΑΕΖ - ΑΓΚΗΣΡΗ 2018» 

 

 

Ναυτικός Όμιλος Αμφιθέας - 2018 

μεηά ηνλ ιηκελνβξαρίνλα ηνπ ιηκελίζθνπ Μύινη θαη ζην δεμί άθξν ζεκαληήξα κε θνθθηλε ζεκαία. 
(βιέπε ζπλεκκέλν ζρέδην ). ΤΝΗΣΑΣΑΗ ΣΑ ΚΑΦΖ ΝΑ ΑΠΟΦΔΤΓΟΤΝ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ 
ΠΛΖΗΟΝ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ. 
Ο ζεκαληήξαο ζα θσηίδεηαη  ηελ λύρηα κε ιεπθό αλαιάκπνληα θαλό. Πεξίπησζε κε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ δελ απνηειεί ιόγν γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο.  

        
7.2. Β΄ ΗΣΗΟΓΡΟΜΗΑ 

ΓΡΑΜΜΖ ΔΚΚΗΝΖΖ : Ζ γξακκή εθθίλεζεο ηεο δηαδξνκήο ΑΓΚΗΣΡΗ - ΦΑΛΖΡΟ, νξίδεηαη σο 
ε λνεηή επζεία κεηαμύ θίηξηλεο ζεκαίαο “RC” επί ηνπ ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλνο ζην δεμί 
άθξν ηεο γξακκήο εθθίλεζεο θαη πνληηζκέλνπ ζεκαληήξα κε θόθθηλε ζεκαία, ζην αξηζηεξό άθξν 
ηεο γξακκήο εθθίλεζεο.. 
ΓΡΑΜΜΖ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟΤ : Ζ Γξακκή ηεξκαηηζκνύ ηεο δηαδξνκήο, ΑΓΚΗΣΡΗ –
ΦΑΛΖΡΟ,νξίδεηαη σο ε λνεηή επζεία κεηαμύ κπιε ζεκαίαο αλαξηεκέλεο ζην αθξνκώιην ηνπ 
ιηκέλνο ηεο Καιιηζέαο θαη δεμηά πνληηζκέλνπ ζεκαληήξα κε θόθθηλε ζεκαία ζε απόζηαζε 
πεξίπνπ 100 κέηξσλ θαη ζε δηόπηεπζε πεξίπνπ 200ν. Ο ζεκαληήξαο ζα θσηίδεηαη  ηελ λύρηα κε 
ιεπθό αλαιάκπνληα θαλό. Πεξίπησζε κε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δελ απνηειεί ιόγν γηα αίηεζε 
απνθαηάζηαζεο.  
Σν θιηκάθην ηεο επηηξνπήο ζα βξίζθεηαη ζηε ζηεξηά. 
 

8. ΖΜΑΣΑ ΔΚΚΗΝΖΔΧ  
8.1.Θα ηεξεζνύλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καλόλα 26 ησλ Γηεζλώλ θαλνληζκώλ 
ηεο WORLD SAILING κε ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα λα δίλεηαη 5 ιεπηά πξηλ ηελ εθθίλεζε.   
8.2.Οη ρξόλνη ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο ιακβάλνληαη από ηα νπηηθά ζήκαηα. Σπρόλ απνηπρία 
ερεηηθνύ ζήκαηνο πξέπεη λα αγλνείηαη. 
8.3.Έλα ζθάθνο κπνξεί λα εθθηλήζεη κέρξη θαη 10 ιεπηά κεηά ην ζήκα εθθηλήζεσο.  Όζα ζθάθε 
δελ εθθηλήζνπλ εληόο ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξόλνπ ζα βαζκνινγνύληαη σο κε εθθηλήζαληα 
(DNS).  Ζ επηηξνπή αγώλνο κπνξεί λα παξαηείλεη ην παξαπάλσ όξην θαηά ηελ θξίζε ηεο. 
8.4.Κάζε ζθάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα εθθηλήζεη νθείιεη λα αλαθέξεη ζηελ επηηξνπή αγώλνο ηνλ 
αξηζκό ηζηίνπ ηνπ πξηλ ην πξώην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα. Ζ επηηξνπή αγώλνο ζα βαζκνινγήζεη 
DNC ηα ζθάθε πνπ ζα απνηύρνπλ λα ζπκκνξθσζνύλ κε ην παξόλ άξζξν. 
 

9. ΜΔΡΗΚΖ ΑΝΑΚΛΖΖ / ΓΔΝΗΚΖ ΑΝΑΚΛΖΖ 

9.1 Μερική αλάθιεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 29.1 ησλ R.R.S. Δάλ ππάξρεη 
δπλαηόηεηα, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα πξνζπαζήζεη λα εθπέκςεη ηνλ αξηζκό ηζηίνπ ε ην όλνκα ηνπ 
ζθάθνπο πνπ αλαγλσξίζηεθε OCS ζην VHF. Απνηπρία ε θαζπζηέξεζε απηήο ηεο εθπνκπήο δελ 
δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο αγσληδόκελνπο γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα 
RRS 62.1 (a)  

9.2 Γενική αλάθιεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 29.2 ησλ R.R.S. Όηαλ έρεη δνζεί Γεληθή 
αλάθιεζε, ε εθθίλεζε ηεο επόκελεο θαηεγνξίαο ζα αλαβάιιεηαη αλαιόγσο 

 
10. ΖΜΑΣΑ ΣΖ ΣΔΡΗΑ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ: Ζρεηηθό θαη έπαξζε ηνπ γξάκκαηνο «L» ηνπ 
ΓΚ. 
ην ΝΟΑΜ : ηνλ ηζηό ηνπ νκίινπ ζα αλαθνηλσζεί από ηελ επηηξνπή αγώλα κέζσ VHF. 
ην Αγθίζηξη : Δπί ηνπ ζθάθνπο Δπηηξνπήο. 

 
11. ΥΡΟΝΗΚΟ ΟΡΗΟ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟΤ 
    11.1.Σν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ηα ζθάθε ORC INT, ORC CLUB & Non Spinnaker είλαη ην 

δηπιάζην ηνπ Γεληθνύ Βαζκνύ Ηθαλόηεηαο (GPH) θάζε ζθάθνπο πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηνλ 
αξηζκό ησλ κηιίσλ ηεο δηαδξνκήο (Άξζξν 4 Οδ. Πινπ). 
11.2. Σν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ηα ζθάθε IRC είλαη ην δηπιάζην ηνπ BSF θάζε ζθάθνπο 
πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηνλ αξηζκό ησλ κηιίσλ ηεο δηαδξνκήο . 
11.3 ε περίπηωζη επιβράτσνζης η Δπιηροπή αγώνα θα ανακοινώζει αν θα ιζτύζοσν ηα 
τρονικά όρια ολόκληρης ή ηης επιβρατσμένης διαδρομής. 
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11.4 Κάζε ζθάθνο πνπ απνηπραίλεη λα ηεξκαηίζεη κέζα ζην ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ κηαο 
ηζηηνδξνκίαο, όπσο απηό έρεη θαζνξηζηεί, ζα βαζκνινγείηαη ζαλ «Did Not Finish». Απηό αιιάδεη 
ηνλ RRS 35 θαη A4 

 
12. ΑΚΗΝΖΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ 

Οη κεραλέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ πξέπεη λα κελ ιεηηνπξγνύλ κε ην πξνπαξαζθεπαζηηθό 
ζήκα (4ιεπην) ηεο εθθηλήζεσο. Δίλαη ζηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα λα ραξαθηεξίζεη DNS 
ζθάθνο ην όπνην δελ έρεη ζβήζεη ηε κεραλή ηνπ κεηά ην πξνπαξαζθεπαζηηθό ζήκα. 

   
13. ΓΖΛΧΖ ΜΖ ΣΖΡΖΖ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ  

ε πεξίπησζε πνπ θαηά  ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα δελ ηεξήζεθαλ νη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ Πξνθήξπμε θαη ηηο παξνύζεο Οδεγίεο Πινπ, πξέπεη ν Κπβεξλήηεο ηνπ ζθάθνπο λα ην 
δειώζεη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Αγώλνο, κέρξη 2  ώξεο κεηά  ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ζθάθνπο 
ηνπ. 

 
14. ΤΣΖΜΑ ΓΗΟΡΘΧΔΧ ΥΡΟΝΟΤ 

14.1. Γηα ηα ζθάθε θιάζεο ORC INT ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα Performance Curve 
Scoring-Constructed Course. Tα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζρεηηθά κε 
ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ δελ κπνξνύλ λα 
απνηειέζνπλ ιόγν αίηεζεο γηα επαλόξζσζε. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δηνξζσκέλσλ ρξόλσλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ην I.W. ηνπ πξώηνπ ζθάθνπο. ε πεξίπησζε κε θαηάιιεισλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 
γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ, ζα εθαξκνζηεί ελαιιαθηηθά ην ζύζηεκα Time On Time 
Coastal/Long Distance. 
14.2.Γηα ηα ζθάθε ORC CLUB & NON SPINNAKER ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα Time On 
Time Coastal/Long Distance κε ελαιιαθηηθό ην PCS – Ocean Course . 

 14.3. Γηα ηα ζθάθε IRC ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ηύπνο Time – on –Time. 
14.4. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνηειεζκάησλ θάζε ηζηηνδξνκίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην 
πξαγκαηηθά δηαλπόκελν κήθνο ηεο δηαδξνκήο κε βάζε ηε κέηξεζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα, ρσξίο 
απηό λα κπνξεί λα απνηειέζεη ιόγν αηηήκαηνο απνθαηάζηαζεο 

 
15. ΔΚΓΟΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

15.1 Μεηά ην ηέινο θάζε ηζηηνδξνκίαο ζα εθδνζνύλ πξνζσξηλά απνηειέζκαηα. 
15.2 Σα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο πξώηεο ηζηηνδξνκίαο, ζα αλαξηεζνύλ ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία ηνπ ιηκέλα Μύινη θαη όια ηα απνηειέζκαηα ζην 
site ηνπ ΝΟΑΜ  www.noam.gr. 
15.3 Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ζα εθδνζνύλ κεηά ηελ εθδίθαζε ηπρόλ ελζηάζεσλ. 
 

16. ΤΣΖΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
 16.1.Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξνζάξηεκα Α4 ησλ 

R.R.S. ηεο WORLD SAILING 2017 - 2020. 
 16.2.Ζ βαζκνινγία θάζε ζθάθνπο ζα είλαη ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο θαη ησλ δπν 

ηζηηνδξνκηώλ.. 
 16.3 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο απηή ζα επηιύεηαη όπσο νξίδεη ην Παξάξηεκα Α8 ησλ RRS 
 16.4 Ζ βαζκνινγία ησλ θαηεγνξηώλ ζα εμάγεηαη αλεμάξηεηα από ηελ Γεληθή θαηάηαμε. 
 16.5 Αξθεί ε νινθιήξσζε κίαο εθ ησλ δύν ηζηηνδξνκηώλ γηα λα ζεσξεζεί έγθπξνο ν αγώλαο 
 
17. ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΓΤΖ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ 

17.1.Από ηελ δύζε κέρξη θαη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, ν Γηεζλήο Καλνληζκόο πξνο Απνθπγή 
πγθξνύζεσλ ζηε Θάιαζζα αληηθαζηζηά ηνπ θαλνληζκνύο ηνπ Μέξνπο 2 ησλ RRS. 
17.2.ηελ δηάξθεηα απηή ηεο πεξηόδνπ ηα ζθάθε νθείινπλ λα θέξνπλ θαη λα έρνπλ αλακκέλνπο 
ηνπο θαλνύο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Γηεζλή Καλνληζκό πξνο Απνθπγή πγθξνύζεσλ ζηε 
Θάιαζζα, πνπ πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ζε θακία πεξίπησζε λα 
κελ θαιύπηνληαη από ηα παληά. 
17.3.Σα ζθάθε πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη εθεδξηθνύο θαλνύο. 
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18.ΠΟΗΝΔ 

18.1.Γηα παξάβαζε θαλνληζκώλ ηνπ Μέξνπο 2 ησλ RRS (Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Ηζηηνδξνκηώλ ζα 
ηζρύεη ε πνηλή ζηξνθήο 360ν θαλόλαο 44.2. ησλ RRS. 
18.2.Γηα παξάβαζε άιιε από εθείλεο ηνπ Μέξνπο 2 ησλ R.R.S. ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηηο 
Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο Δ.Α.Θ./Δ.Η.Ο. 
18.3 θάθνο πνπ εθθίλεζε πξόσξα (OCS) θαη δελ επαλόξζσζε ζα ιακβάλεη πνηλή 20% ζην 
δηνξζσκέλν ρξόλν θαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ζέζεηο. 

 
19.ΔΝΣΑΔΗ  

19.1.Δλζηάζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη δύν ώξεο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ εληζηακέλνπ ζθάθνπο 
ζηελ Δπηηξνπή Αγώλνο. 
19.2.Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζε εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη από ηελ Δπηηξνπή 
Αγώλνο. 
19.3.Σπρόλ ελζηάζεηο ζα εθδηθαζηνύλ ηελ Γεπηέξα 15/05/2017 θαη ώξα 20:00 ζηα γξαθεία ηνπ 
Ναπηηθνύ Οκίινπ Ακθηζέαο  

 
20.ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΖ ΑΓΧΝΑ 

θάθε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο εγθαηαιείπνπλ ηνλ 
αγώλα, είλαη ππνρξεσκέλα λα εηδνπνηήζνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ηελ Δπηηξνπή Αγώλνο ζηα 
ηειέθσλα : 6944356225 (Καηέκος Γιώργος), 6942082283 (Ρέμπελοσ Καηερίνα), ή ζηο κανάλι 
ηοσ VHF. 

 
21.ΣΔΡΜΑΣΗΕΟΝΣΑ ΚΑΦΖ 

Ο ηεξκαηηζκόο θάζε ζθάθνπο ζα επηζεκαίλεηαη κε έλα ερεηηθό ζήκα. Σα ζθάθε πνπ ηεξκαηίδνπλ 
νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκό ηζηίνπ θαη ην όλνκά ηνπο ζην θαλάιη ηοσ VHF ζηελ επηηξνπή 
αγώλα. Δίλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δπηηξνπήο λα ραξαθηεξίζεη ώο DNF ζθάθνο ην νπνίν 
δελ αλέθεξε ηα δηαθξηηηθά ηνπ θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ. Δίναι εσθύνη ηοσ κσβερνήηοσ κάθε 
ζκάθοσς να επαληθεύζει όηι ηο ζκάθος ηοσ ηερμάηιζε ηην ιζηιοδρομία. 

 
22. ΓΡΑΦΔΗΑ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΧΝΟ 

Σα γξαθεία ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Ακθηζέαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 
Ν.Ο. Ακθηζέαο, Αθηή Πνζεηδώλνο,Μαξίλα Φινίζβνπ.17510, Π. Φάιεξν, Σ.Θ. 77093. 

 
23. ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ 

Οη αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ 
ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη έμσ από ηα γξαθεία ηνπ Ν.Ο. Ακθηζέαο, θαζώο θαη ζηνλ πξνζσξηλό 
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ πνπ ζα βξίζθεηαη πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία ηνπ ιηκέλα Μύινη, κέρξη 
1 ώξα πξηλ ηελ εθθίλεζε. 

 
24. ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ – ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΦΧΝ 

24.1.Ζ Σερληθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγμεη απξνεηδνπνίεηα νπνηνδήπνηε ζθάθνο αλα 
πάζα ώξα θαη ζηηγκή κε βάζε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 6 ησλ Δηδηθώλ Γηαηάμεσλ Δ.Α.Θ./Δ.Η.Ο. 
24.2 Όια ηα παληά πνπ ζα θέξνπλ ηα ζθάθε πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο θιάζεηο ORC 
International, ORC Club & Non Spinnaker, εθηόο ησλ παληώλ ζπέιιεο, πξέπεη λα είλαη 
θαηακεηξεκέλα θαη λα θέξνπλ έγθπξε ζθξαγίδα θαηακέηξεζεο IMS 

 
25. ΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΒΑΗΝΟΝΣΧΝ ΓΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

25.1.Οη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζύλε. Ούηε ν δηνξγαλσηήο 
Όκηινο νύηε νπνηαδήπνηε Δπηηξνπή πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο αγώλεο θέξεη θακία επζύλε γηα 
δεκηέο ή αηπρήκαηα ζην πιηθό ή ζηνπο κεηέρνληεο ζηελ ζάιαζζα ή ζηελ ζηεξηά θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ αγώλσλ ή νπνηαδήπνηε άιιε ώξα. 
25.2.Δίλαη αξκνδηόηεηα  ηνπ Κπβεξλήηε ή όπνηνπ ρεηξίδεηαη ην ζθάθνο λα θξίλνπλ ηνλ βαζκό 
εθπαηδεύζεσο ηνπ πιεξώκαηνο, ηελ αμηνπιντα ηνπ ζθάθνπο ηνπ, ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ, ηελ 
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θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο θαη ηηο κεηεσξνινγηθέο πξνγλώζεηο θαη λα απνθαζίζνπλ εάλ ζα 
ιάβνπλ κέξνο ή όρη ζην πξνγξακκαηηζκέλν αγώλα. 

 
26. ΚΑΝΑΛΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ V.H.F. 

Σν θαλάιη επηθνηλσλίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα είλαη ην 71 ηνπ V.H.F. 
 

27. ΔΠΑΘΛΑ 
Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνπο ηξείο πξώηνπο ληθεηέο θάζε θιάζεο θαη ζηνπο ληθεηέο θάζε 

θαηεγνξίαο αλάινγα ηε ζπκκεηνρή. 
ην Αγθίζηξη ζα απνλεκεζνύλ ζε όια ηα ζθάθε αλακλεζηηθά.  

 
 
28. ΔΠΗΣΡΟΠΔ  
 ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΧΝΑ : 
 ΠΡΟΔΓΡΟ :  ΚΑΣΔΚΟ ΓΗΧΡΓΟ 

ΜΠΗΝΑΡΖ ΦΗΛΗΠΠΟ 
ΓΟΒΗΣΑ ΜΗΥΑΛΖ 
ΠΟΛΤΥΡΟΝΑΚΖ ΑΝΣΤ 
ΝΗΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
ΜΑΡΚΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 
ΦΤΥΟΓΗΟ ΒΑΗΛΖ 
ΜΑΡΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 
ΦΤΛΑΚΣΟ ΓΗΧΡΓΟ 
ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ ΝΗΚΟ 

 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΝΣΑΔΧΝ: 
ΠΡΟΔΓΡΟ :  ΒΑΣΗΣΑ ΑΝΑΣΑΗΟ 
  ΥΡΗΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ   

   ΠΔΖ ΗΧΑΝΝΖ 
  

 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
             ΡΔΜΠΔΛΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 
  
 
 
 
 

Δθ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα 
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(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ – ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΗ ΥΑΡΣΔ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ΔΚΚΗΝΖΖ ΣΟ ΦΑΛΖΡΟ 

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΑΓΚΗΣΡΗ 
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ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΑΓΚΗΣΡΗ – ΦΑΛΖΡΟ 
 

 

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΦΑΛΖΡΟ 


