ΝΑΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ
ΗΣΗΟΠΛΟΨΚΟ ΑΓΧΝΑ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ 2018»

ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ
1. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ
1.1. Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθωλα κε ηνπο Καλνληζκνύο, όπωο απηνί αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 2 ηεο
Πξνθύξεμεο ηνπ αγώλα θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο.
1.2. Ο θαλόλαο RRS 28 ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο:
(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
πξνεγνπκέλωο 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 ωο αθνινύζωο:
«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 ηεληωζεί ………»
(γ) Πξνζηίζεηαη λένο θαλόλαο 28.3:
«Η πνηλή γηα έλα ζθάθνο πνπ δελ ζα δηαζρίζεη ηελ γξακκή εθθίλεζεο όπωο απαηηείηαη από ηνλ
θαλόλα 28.1 ζα είλαη :
Υαξαθηεξηζκόο OCS κε βαζκνινγηθή πνηλή ηωλ αξηζκό ηωλ δειωζέληωλ ζθαθώλ ζπλ
επηπιένλ έλαλ. Απηό ηξνπνπνηεί ηνπο θαλόλεο RRS Α4, Α5 θαη Α11.
2. ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ
Όπωο πεξηγξάθεηαη ζηελ Πξνθήξπμε .
3. ΠΡΟΓΝΧΖ ΚΑΗΡΟΤ
Πξόγλωζε θαηξνύ δελ ζα δνζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο από ηελ Δπηηξνπή Αγώλνο.
4. ΗΣΗΟΓΡΟΜΗΔ – ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΠΛΟΤ
4.1.
Ηζηιοδπομία Απ. Δπιζείον 3 : Φάληπο – Φλέβερ (πεπίπλοςρ ζημανηήπα) – Φάληπο
Δθθίλεζε: Κςπιακή 4 Νοεμβπίος 2018, ώξα 11:00.
Απόζηαζε: 20 λκ
Πεπιοπιζμοί πλος:
Α) Γηέιεπζε κίηπινος ζεκαληήξα δπηηθά ηωλ Φιεβώλ ν νπνίνο ζα αθεζεί απιζηεπά. Σν ζηίγκα ηνπ
ζεκαληήξα είλαη ην εμήο : (37ο46.338N, 23ο45.001E). Πηζαλόηεηα απόθιηζεο από ην ζπγθεθξηκέλν
ζηίγκα γηα ιόγνπο αζθαιείαο είλαη απνδεθηή θαη δελ απνηειεί ιόγω έλζηαζεο.
Β) Η βξαρνλεζίδα Καβνπξνλήζη ζα αθεζεί απιζηεπά ζην ζθέινο Φάληπο - Φλέβερ , θαη δεξιά θαηά
ην ζθέινο Φλέβερ - Φάληπο.
4.2.

4.3

Ηζηιοδπομία Απ. Δπιζείον 4 : Φάληπο – Φλέβερ (πεπίπλοςρ βπασονηζιδαρ) – Φάληπο
Δθθίλεζε: Κςπιακή 4 Νοεμβπίος 2018, ώξα 11:00.
Απόζηαζε: 23 λκ
Πεπιοπιζμοί πλος:
Α) Γηέιεπζε βπασονηζίδαρ Φλέβερ ε νπνία ζα αθεζεί απιζηεπά.
Β) Η βξαρνλεζίδα Καβνπξνλήζη ζα αθεζεί απιζηεπά ζην ζθέινο Φάληπο - Φλέβερ , θαη δεξιά θαηά
ην ζθέινο Φλέβερ - Φάληπο.
Δίλαη ζηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα αλ ζα δωζνύλ εθθηλήζεηο αλά θιάζε.

5. ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΚΛΑΔΧΝ / ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ
5.1.
Θα ηζρύζεη ην άξζξν 8 ηεο πξνθήξπμεο ηωλ αγώλωλ.
5.2.
Οη θιάζεηο ηωλ ζθαθώλ ORC INT, ORC CLUB, NON SPINNAKER & IRC έρνπλ ρωξηζηεί ή
ζπγρωλεπηεί όπωο θαίλεηαη ζηνπο ζπλλεκέλνπο πίλαθεο ζπκκεηερόληωλ ζθαθώλ.
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6. ΖΜΑΣΑ ΚΛΑΔΧΝ
6.1.
Σν ζήκα θιάζεο ζθαθώλ ORC Club θαη NON SPINNAKER είλαη ν αξηζκεηηθόο επηζείωλ «1».
6.2.
Σν ζήκα θιάζεο ζθαθώλ ORC INT & IRC είλαη ν αξηζκεηηθόο επηζείωλ «2».
7. ΓΡΑΜΜE ΔΚΚΗΝΖΔΧ ΚΑΗ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟΤ
7.1.
ΓΡΑΜΜΖ ΔΚΚΗΝΖΖ
Η Γξακκή εθθίλεζεο ηεο ηζηηνδξνκίαο, νξίδεηαη ωο ε λνεηή επζεία κεηαμύ θίηξηλεο ζεκαίαο «RC» επί
ηνπ ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλνο ζην δεμί άθξν θαη πνληηζκέλνπ ζεκαληήξα ή θνπζθωηνύ
ζθάθνπο, κε θόθθηλε ζεκαία πιεζίνλ ηεο Μαξίλαο Φινίζβνπ, ζην αξηζηεξό άθξν.
7.2

ΓΡΑΜΜΖ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟΤ
Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ ηεο ηζηηνδξνκίαο, νξίδεηαη ωο ε λνεηή επζεία κεηαμύ μπλε ζημαίαρ ζην δεμηό
άθξν, πξηλ ηνλ ιηκελνβξαρίνλα ηεο Μαξίλαο Φινίζβνπ θαη ζην αξηζηεξό άθξν, πονηιζμένος
ζημανηήπα με ιζηό και ζημαία σπώμαηορ κόκκινος. Σπρόλ ζβήζηκν ή θαθή ιεηηνπξγία ηνπ θαλνύ
δελ δίλεη δηθαίωκα αίηεζεο επαλόξζωζεο από ηνπο αγωληδόκελνπο πξνο ηελ Δπηηξνπή Αγώλα. Σν
θιηκάθην ηεο επηηξνπήο ζα βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο κπιέ ζεκαίαο.

8. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΚΗΝΖΔΧ
8.1
Κάζε ζθάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα εθθηλήζεη νθείιεη λα πεξάζεη πιεζίνλ ηεο Δ.Α. θαη λα αλαθέξεη ηνλ
αξηζκό ηζηίνπ ηνπ πξηλ ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα. Η επηηξνπή αγώλνο κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη DNC
ζθάθε πνπ δελ δήιωζαλ ηελ παξνπζία ηνπο.
8.2
Θα ηεξεζνύλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καλόλα 26 ηωλ Γηεζλώλ θαλνληζκώλ ηεο WS
2017-2020 κε ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα λα δίλεηαη 5 ιεπηά πξηλ ηελ εθθίλεζε.
8.3.
Οη ρξόλνη ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη από ηα νπηηθά ζήκαηα. Σπρόλ απνηπρία
ερεηηθνύ ζήκαηνο πξέπεη λα αγλνείηαη.
8.4
Έλα ζθάθνο κπνξεί λα εθθηλήζεη κέρξη θαη 15 λεπηά κεηά ην ζήκα εθθίλεζεο ηνπ. Όζα ζθάθε δελ
εθθηλήζνπλ εληόο ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξόλνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη ωο κε εθθηλήζαληα (DNS). Η
επηηξνπή αγώλνο κπνξεί λα παξαηείλεη ην παξαπάλω όξην θαηά ηελ θξίζε ηεο.
8. ΜΔΡΗΚΖ ΑΝΑΚΛΖΖ
9.1.
Μεξηθή αλάθιεζε ζα δνζεί ζύκθωλα κε ηνλ θαλόλα 29.1 ηωλ R.R.S.
9.2.
Η Δπηηξνπή Αγώλωλ ζα πξνζπαζήζεη λα αλαθνηλώζεη ηνλ αξηζκό ηζηίνπ ή ην όλνκα ηνπ ζθάθνπο
πνπ αλαγλωξίζηεθε OCS ζην κανάλι ηνπ VHF. Απνηπρία ε θαζπζηέξεζε απηήο ηεο εθπνκπήο δελ
δίλεη ην δηθαίωκα ζηνπο αγωληδόκελνπο γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα
RRS 62.1 (a)
10. ΓΔΝΗΚΖ ΑΝΑΚΛΖΖ
10.1. Γεληθή αλάθιεζε ζα δνζεί ζύκθωλα κε ηνλ θαλόλα 29.2 ηωλ R.R.S.
10.2. Όηαλ έρεη δνζεί γεληθή αλάθιεζε, ε εθθίλεζε ηεο επόκελεο θαηεγνξίαο ζα αλαβάιιεηαη
αλαιόγωο.
11. ΖΜΑΣΑ ΣΖ ΣΔΡΗΑ
Γελ ζα δνζνύλ ζήκαηα ζηε ζηεξηά.
12. ΥΡΟΝΗΚΟ ΟΡΗΟ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟΤ
12.1. Σν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ηα ζθάθε ORC INT, ORC CLUB θαη NON SPINNAKER είλαη ην
δηπιάζην ηνπ Γεληθνύ Βαζκνύ Ιθαλόηεηαο (GPH) θάζε ζθάθνπο πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηελ
απόζηαζε ηεο δηαδξνκήο (Αξζξν 4).
12.2 Σν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ηα ζθάθε IRC είλαη ην δηπιάζην ηνπ ζπληειεζηή BSF επί ηελ
απόζηαζε ηεο δηαδξνκήο (Αξζξν 4).
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13. ΑΚΗΝΖΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ
Οη κεραλέο ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζθαθώλ πξέπεη λα κελ ιεηηνπξγνύλ κε ην πξνπαξαζθεπαζηηθό
ζήκα ηεο εθθηλήζεωο. Δίλαη ζηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αγώλα λα ραξαθηεξίζεη DNS ζθάθνο πνπ
κεηά ην πξνπαξαζθεπαζηηθό ζήκα δελ έρεη ζβήζεη ηε κεραλή.
14. ΓΖΛΧΖ ΜΖ ΣΖΡΖΖ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ
ε πεξίπηωζε 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
εγγξάθωο ζηελ Δπηηξνπή Αγώλνο, κέρξη 2 ώξεο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ζθάθνπο ηνπ.
15. ΤΣΖΜΑ ΓΗΟΡΘΧΔΧ ΥΡΟΝΟΤ
15.1 Γηα ηελ θιάζε ORCi ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα Performance Curve Scoring - Constructed
Course θαη ζηνλ ππνινγηζκό ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην Implied Wind ηνπ πξώηνπ ζθάθνπο. Σα
δεδνκέλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηωλ πιεύζεωλ (δηεύζπλζε αλέκνπ, πνξεία θαη απόζηαζε) έγθεηληαη
ζηηο κεηξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλωλ θαη δελ επηδέρνληαη αίηεζε γηα επαλόξζωζε από ηνπο
αγωληδόκελνπο.
15.2 ε πεξίπηωζε πνπ ε Δπηηξνπή Αγώλωλ θξίλεη όηη δελ έρεη αζθαιή ζηνηρεία γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο
ηζηηνδξνκίαο ή όηη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εμαγωγή απνηειεζκάηωλ κε ην
παξαπάλω ζύζηεκα, δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα εθδώζεη ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ην ζύζηεκα ToT
Coastal/Long Distance.
15.3 Γηα ηηο θιάζεηο ORC CLUB & NON SPINNAKER ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ηύπνο ToT Coastal/Long
Distance.
15.4 Γηα ηελ θιάζε IRC ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ηύπνο Time on Time
16. ΔΚΓΟΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
16.1 Μεηά ην ηέινο ηεο ηζηηνδξνκίαο ζα εθδνζνύλ πξνζωξηλά απνηειέζκαηα. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ζα
εθδνζνύλ κεηά ηελ εθδίθαζε ηπρόλ ελζηάζεωλ.
16.2 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηωλ απνηειεζκάηωλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην αθξηβέο κήθνο ηεο δηαδξνκήο.
17. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
17.1. Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο ζύκθωλα κε ην Παξάξηεκα Α4 ηωλ Γηεζλώλ
Καλνληζκώλ Ιζηηνδξνκηώλ ηεο WS 2017-2020
17.2. Η βαζκνινγία ηωλ θαηεγνξηώλ ζα εμάγεηαη από ηε Γεληθή Καηάηαμε.
17.3. Ο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηεο ηζηηνδξνκίαο ηζνύηαη κε 1.00
18. ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΓΤΖ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ
18.1. Από ηελ δύζε κέρξη θαη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, ν Γηεζλήο Καλνληζκόο πξνο Απνθπγή πγθξνύζεωλ
ζηε Θάιαζζα αληηθαζηζηά ηνπ θαλνληζκνύο ηνπ Μέξνπο 2 ηωλ RRS.
18.2. ηελ δηάξθεηα απηή ηεο πεξηόδνπ ηα ζθάθε νθείινπλ λα θέξνπλ θαη λα έρνπλ αλακκέλνπο ηνπο
θαλνύο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Γηεζλή Καλνληζκό πξνο Απνθπγή πγθξνύζεωλ ζηε Θάιαζζα,
πνπ πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ζε θακία πεξίπηωζε λα κελ
θαιύπηνληαη από ηα παληά.
18.3. Σα ζθάθε πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη εθεδξηθνύο θαλνύο.
19. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΟΗΝΔ
19.1. Γηα παξάβαζε θαλνληζκώλ ηνπ Μέξνπο 2 ηωλ RRS (Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Ιζηηνδξνκηώλ ζα ηζρύεη ε
πνηλή ζηξνθήο 720ν θαλόλαο 44.2. ηωλ RRS.
19.2. Γηα παξάβαζε άιιε από εθείλεο ηνπ Μέξνπο 2 ηωλ R.R.S. ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 14
ηωλ Δηδηθώλ Γηαηάμεωλ ηεο Δ.Α.Θ./Δ.Ι.Ο. ζηνπο Γηεζλήο Καλνληζκνύο Ιζηηνδξνκηώλ.
19.3. Γηα ζθάθνο πνπ εθθίλεζε πξόωξα θαη δελ επαλόξζωζε ηζρύεη όηη πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 1.
19.4. θάθνο πνπ παξαβίαζε ην άξζξν 4.2 ηωλ Οδεγηώλ Πινύ ζα ραξαθηεξίδεηαη ώο DNF.
19.5 θάθνο πνπ δηέζρηζε πξόωξα ηεο γξακκή εθθίλεζεο όπωο γξάθεηαη ζην άξζξν 1.
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20. ΔΝΣΑΔΗ
20.1. Δλζηάζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη δύο (2) ώπερ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ εληζηάκελνπ ζθάθνπο
ζηελ Δπηηξνπή Αγώλνο.
20.2. Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζε εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη από ηελ Δπηηξνπή Αγώλνο.
20.3 Σπρόλ ελζηάζεηο ζα εθδηθαζηνύλ ηελ Γεπηέξα 05/11/2018 θαη ώξα 19:00 ζηα γξαθεία ηνπ Ναπηηθνύ
Οκίινπ Ακθηζέαο
21. ΣΔΡΜΑΣΗΕΟΝΣΑ ΚΑΦΖ - ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΖ
21.1 Ο ηεξκαηηζκόο θάζε ζθάθνπο ζα επηζεκαίλεηαη κε ζπξηγκό. Σα ζθάθε πνπ ηεξκαηίδνπλ οθείλοςν λα
αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκό ηζηίνπ θαη ην όλνκά ηνπο ζηελ επηηξνπή αγώλα ζην θαλάιη ηνπ VHF. Δίναι
εςθύνη ηος κςβεπνήηη κάθε ζκάθοςρ να επαληθεύζει όηι ηεπμάηιζε.
21.2 θάθνο πνπ δελ αλέθεξε ηα ζηνηρεία ηνπ θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό κπνξεη λα ραξαθηεξίζηεη DNF από ηελ
Δπηηξνπή Αγώλα.
21.3 θάθε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο εγθαηαιείπνπλ ηνλ
αγώλα, είλαη ςποσπεωμένα λα εηδνπνηήζνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ηελ Δπηηξνπή Αγώλνο ζηα
ηειέθωλα : 210 9829715 ή 6944356225 ή 6942082283 ή ζηο κανάλι ηος VHF.

Η μη ζσμμόρθωζη με ηην Οδηγία Πλοσ 21 μπορεί να αποηελέζει λόγο παραπομπής ζηην
επιηροπή ενζηάζεων με αίηημα ηην εθαρμογή ηοσ κανόνα RRS 69, ενώ ο διοργανωηής
όμιλος διαηηρεί ηο δικαίωμα, με απόθαζη ηοσ ΔΣ, να αποκλείζει όζοσς δεν
ζσμμορθώνονηαι από ηοσς αγώνες ποσ διοργανώνει για οριζμένο τρονικό διάζηημα.
22. ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΧΝΟ
Σα γξαθεία ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Ακθηζέαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:
Ν.Ο. Ακθηζέαο, 17510, Π. Φάιεξν, Σ.Θ. 77093.
23. ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ
Οη αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο αγωληδόκελνπο ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεωλ ν
νπνίνο ζα βξίζθεηαη έμω από ηα γξαθεία ηνπ Ν.Ο. Ακθηζέαο, κέρξη 1 ώξα πξηλ ηελ εθθίλεζε.
24. ΔΛΔΓΥΟ – ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΚΑΦΧΝ
24.1. Θα γίλνπλ έιεγρνη ηωλ ζθαθώλ κε βάζε όζα νξίδνληαη ζηελ Πξνθήξπμε θαη ζηνπο θαλνληζκνύο.
24.2. Η Σερληθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίωκα λα ειέγμεη απξνεηδνπνίεηα νπνηνδήπνηε ζθάθνο πξηλ ηελ
έλαξμε θαη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα.
25. ΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΒΑΗΝΟΝΣΧΝ ΓΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
25.1. Οη ζπκκεηέρνληεο αγωλίδνληαη απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζύλε. Ούηε ν δηνξγαλωηήο 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 ηωλ αγώλωλ ή
νπνηαδήπνηε άιιε ώξα.
25.2. Δίλαη αξκνδηόηεηα
ηνπ Κπβεξλήηε ή όπνηνπ ρεηξίδεηαη ην ζθάθνο λα θξίλνπλ ηνλ βαζκό
εθπαηδεύζεωο ηνπ πιεξώκαηνο, ηελ αμηνπινϊα ηνπ ζθάθνπο ηνπ, ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ, ηελ
θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο θαη ηηο κεηεωξνινγηθέο πξνγλώζεηο θαη λα απνθαζίζνπλ εάλ ζα ιάβνπλ
κέξνο ή όρη ζην πξνγξακκαηηζκέλν αγώλα.
26. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
Σν θαλάιη επηθνηλωλίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζα είλαη ην 71 ηνπ V.H.F. θαηηα ηειέθωλα
επηθνηλωλίαο ηα αθόινπζα : 210 9829715 ή 6944356225 ή 6942082283
27. ΔΠΑΘΛΑ
27.1 Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνπο ληθεηέο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ηωλ θιάζεωλ ORC INT, ORC Club,
NON SPINNAKER θαη IRC θαζώο θαη ζηνπο ληθεηέο ηωλ θαηεγνξηώλ αλαιόγωο ηεο ζπκκεηνρήο.
27.2 Η απνλνκή ηωλ επάζιωλ ζα γίλεη ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα αλαθνηλωζεί από ηε Γξακκαηεία
ηνπ νκίινπ.
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28. ΔΠΗΣΡΟΠΔ
28.1.

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΧΝΑ

28.2.

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΝΣΑΔΧΝ

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΑΣΔΚΟ ΓΙΧΡΓΟ

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΒΑΣΙΣΑ ΑΝΑΣΑΙΟ

ΜΔΛΖ

ΡΔΜΠΔΛΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ
ΠΑΠΙΧΣΗ ΗΛΙΑ
ΥΔΙΡΑΚΑΚΗ ΓΔΧΡΓΙΟ
ΠΟΛΤΥΡΟΝΑΚΗ ΑΝΣΤ
ΓΟΒΙΣΑ ΜΙΥΑΛΗ
ΝΙΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΚΟΣΟΒΟ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ
ΚΑΠΙΡΗ ΠΤΡΟ
ΒΛΑΗ ΜΑΡΙΟ

ΜΔΛΖ

ΥΡΙΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΙΑΝΝΗ
ΣΙΜΟΛΟΓΟ ΓΗΜΗΣΡΗ
ΠΔΗ ΙΧΑΝΝΗ

28.3.

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ : ΦΧΜΙΑΓΗ ΙΧΑΝΝΗ

Δθ ηεο
Δπηηξνπήο Αγώλα
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ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ
ΔΚΚΗΝΖΖ - ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ

RC

ΔΚΚΗΝΖΖ

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ

ΓΗΑΓΡΟΜΖ Απ. ΔΠΗΔΗΟΝ 3 : ΦΑΛΖΡΟ – ΦΛΔΒΔ
(Πεπίπλοςρ ημανηηπαρ) – ΦΑΛΖΡΟ Απόζηαζη : 20νμ
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ΓΗΑΓΡΟΜΖ Απ. ΔΠΗΔΗΟΝ 4 : ΦΑΛΖΡΟ – ΦΛΔΒΔ
(Πεπίπλοςρ Βπασονηζίδαρ) – ΦΑΛΖΡΟ Απόζηαζη : 23νμ
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