ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, σε συνεργασία με την
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, σύμφωνα με το ετήσιο
πρόγραμμα αγώνων, διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα
ιστιοπλοΐας για σκάφη κλάσης Optimist, BUG, Laser 4.7 και
Laser RDL στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2019.
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.1 Ο αγώνας θα διέπετε από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους
Κανονισμούς Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2017-2020 της World Sailing.
Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες πλου
1.2 Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει
να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η
ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.
Οι Οδηγίες Πλου είναι δυνατόν να τροποποιήσουν και άλλους Κανόνες.
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
2.1 Ισχύει ο Κανονισμός 20 της World Sailing (World Sailing Advertising Code)
καθώς και όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή.
2.2 Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.,
φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία των αγώνων.
2.3 Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα
χορηγηθεί από το διοργανωτή.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σκάφη των κλάσεων Optimist, BUG, Laser
4.7 και Laser RDL με έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.
3.2 Για τη συμμετοχή στον αγώνα απαιτείται παράβολο της τάξεως των Δέκα (10,00
€) ευρώ.
3.3 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν, μέχρι την Πέμπτη 19
Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 16:00 στην γραμματεία των αγώνων ή να σταλούν με
email στο n.o.tympakiou@gmail.com.
3.4 Οι συμμετοχές για να θεωρηθούν έγκυρες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα
παρακάτω έγγραφα:
• Δήλωση συμμετοχής
• Δελτία Αθλητών
• Κάρτες Υγείας Αθλητών
• Δήλωση φουσκωτού
• Ασφάλειες σκαφών & φουσκωτού
• Δίπλωμα Ταχυπλόου.
3.5 Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο υπό τη διακριτική
ευχέρεια της Επιτροπής Αγώνα, εφόσον πειστεί ότι υπήρχε αντικειμενική δυσκολία
έγκαιρης δήλωσης και εφόσον δεν επηρεάζεται η ομαλή διοργάνωση του αγώνα.
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019
09:30 Αφίξεις - Εγγραφές
12:00 Προειδοποιητικό
Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019
10:00 Προειδοποιητικό
Έχουν προγραμματιστεί έξι (6) ιστιοδρομίες.
Δεν θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από τέσσερις (4) ιστιοδρομίες την ημέρα.
Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί κανένα προειδοποιητικό σήμα μετά
τις 16:00.
5. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
5.1 Κάθε σκάφος πρέπει να έχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.
5.2 Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για
συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα
ένας καταμετρητής της επιτροπής αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως
στο χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο.
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
6.1 Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων το Σάββατο 21
Σεπτεμβρίου και ώρα 09:30.
6.2 Στις οδηγίες πλου θα προσδιορίζεται και ο τρόπος που οι αθλητές –
αθλήτριες ή οι προπονητές τους θα δηλώνουν απόπλου και κατάπλου, που
είναι υποχρεωτικός.
7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από το λιμάνι του
Κόκκινου Πύργου.
8. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Λεπτομέρειες για τις διαδρομές θα ανακοινωθούν με τις οδηγίες πλου.
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
9.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, Παράρτημα Α των RRS
9.2 Πρέπει να πραγματοποιηθούν δύο ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρος ο
αγώνας.
9.3 Εάν πραγματοποιηθούν τρείς ιστιοδρομίες, θα υπολογισθούν όλες για τη
βαθμολογία ενός σκάφους. Εάν πραγματοποιηθούν 4 και άνω ιστιοδρομίες εξαιρείται
η χειρότερη.
10. ΠΟΙΝΕΣ
10.1 Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί απόπλου ή κατάπλους από αθλητή –
αθλήτρια ή τον προπονητή τους, το σκάφος θα θεωρείται DNC.
10.2 Αν ο προπονητής δεν έχει επαφή με VHF καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα
μπορεί να επιβληθεί από την Επιτροπή Ενστάσεων ποινή στους αθλητές του,
που μπορεί να είναι και μικρότερη της ακύρωσης.
10.3 Λοιπές ποινές όπως προσδιορίζονται στις Οδηγίες Πλου.
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11. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι
χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι
ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να
είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου. Υποχρεωτικά όλοι οι προπονητές θα
πρέπει να έχουν VHF, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
12. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Τα συμμετέχοντα σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του
Ναυταθλητικού Ομίλου Τυμπακίου.
13. ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των ακόλουθων κατηγοριών,
με την προϋπόθεση ότι σε κάθε κατηγορία θα υπάρχουν τουλάχιστον 4 τερματίσαντα
σκάφη :
Optimist (Γενική, Αγοριών, Κοριτσιών, Αγόρια 11 χρονών, Κορίτσια 11 χρονών)
BUG (Γενική)
Laser 4.7 (Γενική)
Laser RDL (Γενική)
H απονομή θα γίνει μετά το πέρας των ιστιοδρομιών.
14. ΕΥΘΥΝΗ
Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4 των
Κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας της World Sailing (RRS). Ο διοργανωτής όμιλος και οι
επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή
πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Η
διοργανώτρια αρχή και οι επιτροπές αγώνων δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημία
υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα
συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση.
15. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την
προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς
τρίτους (540.000,00 €). Αντίγραφα των συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν στη
γραμματεία των αγώνων μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται από τη γραμματεία των
αγώνων, στο γραφείο του ΝΟΤ στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου,
τηλέφωνο:2892029522, 6932306500 και στο Email: n.o.tympakiou@gmail.com

Η Οργανωτική Επιτροπή

