ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 2018»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. ΟΡΓΑΚΩΣΕ ΟΙΖΘΟ
Ο Ναοηηθόξ Ομηιμξ Αμθηζέαξ πνμθενύζζεη ημκ αγώκα «ΗΤΠΓΘΘΟ ΑΙΦΖΘΓΑ 2018» ηεκ Ησριακή
04 Κοεμβρίοσ 2018 ζηεκ πενημπή ημο ανωκηθμύ Κόιπμο.
2. ΗΑΚΟΚΖΙΟΖ
Ο αγώκαξ ζα δηελαπζεί ζύμθωκα με ημοξ παναθάηω Κακμκηζμμύξ, όπωξ αοημί ηζπύμοκ ηηξ εμενμμεκίεξ
ημο αγώκα :
 Οη Δηεζκείξ Κακόκεξ Ιζηημδνμμηώκ ηεξ W.S. 2017 – 2020 (RRS)
 Οη Δηεζκείξ Κακόκεξ & Κακμκηζμμί 2018 ημο IMS & ORC γηα ζθάθε ORCi θαη ORC CLUB
 Ο Δηεζκήξ Κακμκηζμόξ IRC 2018.
 Οη Δηαηάλεηξ ηεξ Γζκηθήξ Ανπήξ (ΓΙΟ} θαη μη Γηδηθέξ Δηαηάλεηξ ηεξ ΓΑΘ γηα ημοξ Αγώκεξ Ακμηθηήξ
Θαιάζζεξ 2018.
 Ο Γηδηθόξ θακμκηζμόξ αζθαιείαξ γηα αγώκεξ ηζηημπιμΐαξ ακμηθηήξ ζαιάζζεξ ηεξ W.S. (W.S. Offshore
Special Regulations ). Ο αγώκαξ θαηαηάζζεηαη ζηεκ κατηγορία 4 ημο θακμκηζμμύ.
 Σα ζθάθε πνέπεη κα είκαη εθμδηαζμέκα με ζοζθεοή VHF , με δοκαηόηεηα επηθμηκωκίαξ πιεκ ηωκ
οπμπνεωηηθώκ θαη ζηα θακάιηα 68 ,69,71 θαη 72.
 Ο Αζιεηηθόξ κόμμξ θαη ημ θαηαζηαηηθό ηεξ ΓΑΘ/Γ.Ι.Ο.
 Ο Δηεζκήξ Κακμκηζμόξ Απμθογήξ ογθνμύζεωκ ζηεκ Θάιαζζα με ηηξ ηνμπμπμηήζεηξ ημο. Ο θακμκηζμόξ
αοηόξ ακηηθαζηζηά ημοξ θακόκεξ ημο μένμοξ 2 ηωκ Κακμκηζμώκ Αγώκωκ Ιζηημπιμΐαξ (RRS) ηεξ ISAF
από ηεκ δύζε μέπνη ηεκ ακαημιή ημο ειίμο.
 Η πανμύζα πνμθήνολε ηωκ αγώκωκ, μη Οδεγίεξ Πιμο θαη μη ηοπόκ ηνμπμπμηήζεηξ ημοξ. ε πενίπηωζε
ακηίθαζεξ οπενηζπύμοκ μη Οδεγίεξ Πιμο.
3. ΔΖΑΦΕΙΖΓΖ
Γθανμόδεηαη μ θακμκηζμόξ 20 ηεξ W.S. (W.S. Advertising Code) θαη ωξ εθ ημύημο ηα ζθάθε πμο
επηζομμύκ κα θένμοκ αημμηθή δηαθήμηζε θαηά ηε δηάνθεηα ηωκ αγώκωκ πνέπεη κα είκαη ζύμθωκα με ηηξ
απαηηήζεηξ ημο πνμακαθενόμεκμο θακμκηζμμύ θαη επί πιέμκ με όζα μνίδεη ζπεηηθά ε Γζκηθή Ανπή.
Η εθανμμγή ηωκ δηαηάλεωκ ημο θακόκα 20 ημο Κακμκηζμμύ ηεξ W.S. ζα ηζπύεη από ηεκ 07:00 ηεξ
Κονηαθήξ 04/11/2018 μέπνη ηεκ Δεοηένα 05/11/2018 ώνα 12:00.
θάθε πμο θένμοκ αημμηθή δηαθήμηζε πνέπεη κα έπμοκ ζπεηηθή γναπηή άδεηα από ηεκ Γζκηθή Ανπή θαη
κα είκαη ακενηεμέκα ζημκ επίζεμμ πίκαθα πμνεγηώκ ζημ site ηεξ ΓΑΘ.
4. ΔΖΗΑΖΩΙΑ ΤΙΙΓΣΟΥΕ
4.1 ημκ αγώκα ζα γίκμκηαη δεθηά ζθάθε με πηζημπμηεηηθό ηζμδογηζμμύ ORC International,ORC
Club, Non Spinnaker και IRC με έγθονμ πηζημπμηεηηθό θαηαμεηνήζεωξ 2018.
4.2 Γπηηνέπεηαη ε ζομμεημπή θαη βαζμμιόγεζε εκόξ ζθάθμοξ πανάιιεια ζε πενηζζόηενεξ από μία
θιάζε, μόκμ γηα ζθάθε πμο δηαζέημοκ έγθονμ πηζημπμηεηηθό ORC International θαη IRC
4.3 Σμ δηθαίωμα ζομμεημπήξ μνίδεηαη ζε 20.00€ γηα ζομμεημπή ζε μηα θιάζε ή ζε 30.00€ γηα
ζομμεημπή ζε δομ θιάζεηξ.
5.ΔΕΘΩΓΖ ΤΙΙΓΣΟΥΕ
5.1 Οη δειώζεηξ ζομμεημπήξ πνέπεη κα οπμβιεζμύκ ζηεκ Γναμμαηεία ημο Ν.Ο.Αμθηζέαξ ημ ανγόηενμ
μέτρι τημ Πέμπτη 01 Κοεμβρίοσ 2018 και ώρα 19:00, ή ζημ fax: 210 9849556 ή ζημ email:
omilos@noam.gr.
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5.2 Οη δειώζεηξ πνέπεη κα είκαη γναμμέκεξ ζε εηδηθό έκηοπμ πμο δηαηίζεηαη ζηεκ γναμμαηεία ημο
μμίιμο ή ζημ site ημο Ν.Ο.ΑΜ. www.noam.gr .Κάζε δήιωζε ζομμεημπήξ πνέπεη κα ζοκμδεύεηαη
από :
-Ακηίγναθμ έγθονμο πηζημπμηεηηθμύ θαηαμεηνήζεωξ, εθδόζεωξ 2018
-Αζθαιηζηενίμο ζομβμιαίμο ημο ζθάθμοξ ζε ηζπύ
-Καηάζηαζε πιενώμαημξ (ΓΘΑΥΖΣΟ ΔΕΘΩΘΓΚ ΗΑΖ ΑΓΩΚΖΔΟΙΓΚΟ ΠΘΕΡΩΙΑ 2
ΑΣΟΙΑ)
-Ακηίηημμ ημο δηθαηώμαημξ ζομμεημπήξ.
5.3 Η Ονγακωηηθή Ανπή δηαηενεί ημ δηθαίωμα κα δεπζεί δειώζεηξ θαη μεηά ηεκ ιήλε ημο μνίμο.
6

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ
Πέμπτη 01 Κοεμβρίοσ 2018
:
Παρασκεσή 02 Κοεμβρίοσ 2018 :
Ησριακή 04 Κοεμβρίοσ 2018
:

7

ΔΖΑΔΡΟΙΕ
Η δηαδνμμή ζα είκαη ΦΑΛΗΡΟ – ΦΛΓΒΓ – ΦΑΛΗΡΟ Απόζηαζε 20 – 23κμ. Λεπημμένεηεξ ζα δωζμύκ
ζηηξ μδεγίεξ πιμύ.

8

ΔΖΑΥΩΡΖΙΟ / ΤΓΥΩΚΓΤΕ ΗΘΑΓΩΚ / ΗΑΣΕΓΟΡΖΩΚ
8.1 Θα δεμημονγεζμύκ μη ελήξ θιάζεηξ : ORC INT, ORC CLUB, NON SPINNAKER (NS) & IRC
Η Γπηηνμπή Αγώκα έπεη ημ δηθαίωμα κα ζογπωκεύζεη ηηξ θιάζεηξ / θαηεγμνίεξ ακάιμγα με ηε
ζομμεημπή. Η ζπεηηθή ιίζηα ζα δωζεί ζηε ογθέκηνωζε Κοβενκεηώκ
8.2 Γηα ηα ζθάθε πμο είκαη Non Spinnaker ζα οπάνλεη λεπωνηζηή θιάζε ζηεκ μπμία θαη ζα εκηαπζμύκ
οπμπνεωηηθά. Απαηηείηαη ε εθθίκεζε ημοιάπηζημκ 3 ζθαθώκ γηα ηεκ δεμημονγία ηεξ θιάζεξ αοηήξ. ε
δηαθμνεηηθή πενίπηωζε ηα ζομμεηέπμκηα Non Spinnaker ζθάθε ζα εκηαπζμύκ ζηεκ ακηίζημηπε θιάζε
πμο μνίδεη ημ πηζημπμηεηηθό ηζμδογηζμμύ ημοξ.

19:00 Λήλε μνίμο δειώζεωκ ζομμεημπήξ
20:00 ογθέκηνωζε Κοβενκεηώκ
11:00 Γθθίκεζε ηζηημδνμμίαξ

9.ΤΣΕΙΑ ΔΖΟΡΘΩΕ ΥΡΟΚΟΤ
9.1 Γηα ηα ORC INT ζθάθε, ζα εθανμμζηεί ημ ζύζηεμα Performance Curve Scoring-Constructed
Course ή εκαιιαθηηθά ημ ToT Coastal/Long Distance . Γηα ημκ οπμιμγηζμό ηωκ δημνζωμέκωκ πνόκωκ
ζα πνεζημμπμηεζεί ημ Implied Wind ημο πνώημο ζθάθμοξ. Ta δεδμμέκα ηωκ μεηνήζεωκ ηεξ Γπηηνμπήξ
Αγώκωκ ζπεηηθά με ημ μήθμξ ηεξ δηαδνμμήξ, ηεκ ηαπύηεηα θαη ηεκ δηεύζοκζε ημο ακέμμο δεκ μπμνμύκ
κα απμηειέζμοκ ιόγμ αίηεζεξ γηα απμθαηάζηαζε από ημοξ αγωκηδόμεκμοξ.
9.2 Γηα ηα ORC Club & Non Spinnaker ζθάθε ,ζα εθανμμζηεί ημ ζύζηεμα ToT Coastal/Long Distance.
9.3 Γηα ηα θαηαμεηνεμέκα θαηά IRC ζθάθε ζα ηζπύζεη ημ ζύζηεμα Time on Time.
10.ΤΣΕΙΑ ΒΑΘΙΟΘΟΓΖΑ
10.1 Θα ηζπύζεη ημ ζύζηεμα παμειήξ βαζμμιμγίαξ ζύμθωκα με ημ Πανάνηεμα Α4 ηωκ RRS 2017 –
2020.
10.2 Η βαζμμιμγία ηωκ θαηεγμνηώκ ζα ελαπζεί από ηε Γεκηθή Καηάηαλε.
10.3 Ο ζοκηειεζηήξ βανύηεηαξ ηεξ ηζηημδνμμίαξ ηζμύηαη με 1.00
11.ΓΘΓΓΥΟ ΗΑΣΑΙΓΣΡΕΓΩΚ ΗΑΖ ΓΠΖΘΓΩΡΕΕ ΗΑΦΩΚ
11.1 Θα γίκεη έιεγπμξ ηωκ ζθαθώκ ζύμθωκα με όζα μνίδμκηαη ζηα ηζπύμκηα ημο άνζνμο 2 ηεξ
Πνμθήνολεξ.
11.2 Όια ηα ζθάθε ζα παναμείκμοκ ζηεκ δηάζεζε ηεξ Σεπκηθήξ Γπηηνμπήξ ειέγπμο γηα ηεκ δηεκένγεηα
ειέγπωκ θαη επηζεωνήζεωκ .
11.3 ηεκ δηάζεζε ηεξ Σεπκηθήξ Γπηηνμπήξ πνέπεη κα οπάνπεη ζε θάζε ζθάθμξ ακηίγναθμ ημο
πηζημπμηεηηθμύ θαηαμέηνεζεξ μαδί με ημ Measurement Inventory (όπμο απαηηείηαη).
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11.4 Όια ηα πακηά πμο ζα θένμοκ ηα ζθάθε με πηζημπμηεηηθό ηζμδογηζμμύ ORC International, ORC
Club & Non Spinnaker, εθηόξ ηωκ πακηώκ ζοέιιεξ, πνέπεη κα είκαη θαηαμεηνεμέκα θαη κα θένμοκ
έγθονε ζθναγίδα θαηαμέηνεζεξ IMS.
12.ΗΑΣΑΣΑΕ ΠΘΕΡΩΙΑΣΟ
12.1 Ο εκηεηαιμέκμξ εθπνόζωπμξ θάζε ζθάθμοξ μθείιεη κα θαηαζέζεη γναπηή θαηάζηαζε πιενώμαημξ
ζημ μπμίμ κα ζεμεηώκμκηαη θαη ηα μούμερα τωμ αθλητικώμ ταστοτήτωμ ηωκ επηβαηκόκηωκ ,ημ ανγόηενμ
πνηκ από ηεκ έκανλε ηεξ ζοκάκηεζεξ ηωκ θοβενκεηώκ
12.2 Αιιαγέξ ζηεκ ζύκζεζε ηωκ πιενωμάηωκ επηηνέπμκηαη μόκμ εθ’ όζμκ γίκμοκ γναπηώξ ζηεκ
Γπηηνμπή Αγώκμξ ημοιάπηζημκ 1 ώνα πνηκ ηεκ Γθθίκεζε ηεξ ηζηημδνμμίαξ.
13.ΓΤΘΤΚΕ
Όιμη μη ζομμεηέπμκηεξ αγωκίδμκηαη απμθιεηζηηθά με δηθή ημοξ εοζύκε . Γίκαη ανμμδηόηεηα ημο
Κοβενκήηε κα θνίκεη ηεκ έκηαζε ημο ακέμμο, ηεκ θαηάζηαζε ηεξ ζάιαζζαξ, ηηξ μεηεωνμιμγηθέξ ζοκζήθεξ
θαη πνμγκώζεηξ, ηεκ ηθακόηεηα ημο πιενώμαημξ ζε ανηζμό θαη εμπεηνία θαη κα απμθαζίζεη γηα ηεκ
ομμεημπή ημο ζημκ αγώκα (Δ.Κ.Ι. Μένμξ Ι άνζνμ 4 ηεξ W.S.) Δηα ηεξ οπμγναθήξ ημο ζηεκ δήιωζε
ζομμεημπήξ, μ θοβενκήηεξ ή μ εκηεηαιμέκμξ εθπνόζωπμξ θάζε ζθάθμοξ ακεπηθύιαθηα απμδέπεηαη αοηόκ
ημκ όνμ.
Σόζμ μ Ονγακωηήξ Όμηιμξ όζμ θαη μη Γπηηνμπέξ ημο Αγώκμξ δεκ θένμοκ θαμία εοζύκε γηα οιηθή
απώιεηα δεμηά ζημ ζθάθμξ ή ημκ ελμπιηζμό ζωμαηηθό ηναομαηηζμό ή μηηδήπμηε άιιμ ζομβεί ζημοξ
αγωκηδόμεκμοξ θαη ζηα ζθάθε ημοξ πνηκ, μεηά ή θαη θαηά ηεκ δηάνθεηα ημο αγώκα.
14. ΤΓΗΓΚΣΡΩΕ ΗΤΒΓΡΚΕΣΩΚ
Η ζογθέκηνωζε θοβενκεηώκ ζα γίκεη ηεκ Παρασκεσή 02 Κοεμβρίοσ 2018 και ώρα 20:00, ζημ
εκηεοθηήνημ ημο Ναοηηθμύ Ομίιμο Αμθηζέαξ .
15.

ΟΔΕΓΖΓ ΠΘΟΤ
Οη μδεγίεξ πιμο ζα δμζμύκ ζημοξ εθπνμζώπμοξ ηωκ ζομμεηεπόκηωκ ζθαθώκ ζηε ογθέκηνωζε
Κοβενκεηώκ .

16.ΓΠΑΘΘΑ
16.1 Θα απμκεμεζμύκ έπαζια ζημοξ ηνεηξ πνώημοξ κηθεηέξ ηεξ γεκηθήξ θαηάηαλεξ ηωκ θιάζεωκ
θαζώξ θαη ζημοξ κηθεηέξ ηωκ θαηεγμνηώκ ακάιμγα με ηε ζομμεημπή.
16.2 Ε απομομή τωμ επάθλωμ τοσ αγώμα «Ηύπελλο Αμυιθέας 2018» θα αμακοιμωθεί στο site
τοσ ομίλοσ www.noam.gr και καλούμται όλοι οι σσμμετέτομτες μα παραβρεθούμ.
17.ΠΘΕΡΟΦΟΡΖΓ
ηα γναθεία ημο Ν.Ο. Αμθηζέαξ : Σειέθωκμ:2109829715, Fax: 2109849556,
email: omilos@noam.gr ( Καζεμενηκά απμγεομαηηκέξ ώνεξ )

Οκτώβριος 2018
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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