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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
1.

ΑΓΧΝΑ

ΟΡΓΑΝΧΗ

Ο Ναπηαζιεηηθόο Όκηινο Σειελίσλ θαη Ναπηηθόο Όκηινο Πεξάκαηνο δηνξγαλώλνπλ ηνλ
αγώλα «ΘΔΜΙΣΤΟΚΛΔΙΑ 2019 » ην Σάββαην 14 θα ηελ Κπξηαθή 15 Γεθεκβξίνπ 2019.
2.

ΚΑΝΟΝΔ

2.1 Ο αγώλαο ζα δηέπεηαη από ηνπο θαλόλεο όπσο απηνί νξίδνληαη ζηνπο Καλόλεο
Αγώλσλ Ιζηηνπινΐαο 2017-2020 θαη ηηο πξνζζήθεο απηώλ .
2.2 Σηνλ θαλόλα 61.1 πξνζηίζεηαη: «Σθάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη έλζηαζε πξέπεη λα
ελεκεξώζεη ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ γηα ην ζθάθνο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη έλζηαζε,
ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ.»
3.

ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ

3.1 Σθάθε πνπ θέξνπλ δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηεο Δ.Ι.Ο., θσηναληίγξαθν
ηεο νπνίαο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ.
3.2 Τα ζθάθε κπνξεί λα ππνρξεσζνύλ λα θέξνπλ δηαθήκηζε πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα
ρνξεγεζεί από ην δηνξγαλσηή.
4.

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΗΛΩΔΙ

4.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα ζθάθε κε έγθπξν πηζηνπνηεηηθό θαηακέηξεζεο θαη
όινη νη αζιεηέο θαη αζιήηξηεο θάηνρνη δειηίνπ αζιεηή ηζηηνπινΐαο ηεο Δ.Ι.Ο θαη θάξηα πγείαο ελ
ηζρύεη. Τα δειηία πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα κε ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο.
4.2 Οι δηλώζεις ζσμμεηοτής μπορεί να σποβληθούν μέτρι και ηο αββάηο 14
Γεκεμβρίοσ 2019 θαη ώξα 09:00 ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα ή λα ζηαινύλ κε fax ζην 210
4675 394, ή e-mail ζην nosselinion@gmail.com.
4.3 Δθπξόζεζκεο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη δεθηέο κόλν ππό ηε δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα, εθόζνλ πεηζηεί όηη ππήξρε αληηθεηκεληθή δπζθνιία έγθαηξεο
δήισζεο, θαη εθόζνλ δελ επεξεάδεηαη ε νκαιή δηνξγάλσζε ηνπ αγώλα.

5.

Παράβολα
Γελ ππάξρεη παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα.

6.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

> Σάββαην 14 Γεθεκβξίνπ 2019, 11:30 ηζηηνδξνκίεο.
> Κπξηαθή 15 Γεθεκβξίνπ 2019, 11:00 ηζηηνδξνκίεο.
Έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί έμη ηζηηνδξνκίεο. Κάζε κέξα δελ ζα δνζνύλ πάλσ από ηέζζεξηο
εθθηλήζεηο. Τελ Κπξηαθή δελ ζα δνζεί εθθίλεζε κεηά ηηο 16:30.
7.

ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΗ

7.1 Κάζε ζθάθνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη έλα έγθπξν πηζηνπνηεηηθό θαηακέηξεζεο.
7.2 Έλα ζθάθνο ή ν εμνπιηζκόο ηνπ κπνξεί λα ειεγρζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή γηα
ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο θιάζεσο θαη ηηο νδεγίεο πινπ. Σηε ζάιαζζα έλαο
θαηακεηξεηήο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη έλα ζθάθνο ακέζσο ζην ρώξν πνπ
ζα ηνπ ππνδείμεη γηα έιεγρν.
8.

ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ

Οη νδεγίεο πινπ ζα δηαηίζεληαη από ηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ ηελ 14ε Γεθεκβξίνπ 2019
θαη ώξα 09:00.
9.

ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηνλ Όξκν Σειελίσλ Σαιακίλαο.

10. ΓΙΑΓΡΟΜΗ
Λεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαδξνκή ζα αλαθνηλσζνύλ κε ηηο νδεγίεο πινπ.
11. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
10.1 Θα ηζρύζεη ην Παξάξηεκα P ησλ RRS 2017-2020.
12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
12.1 Θα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο, παξάξηεκα Α RRS 2017-2020
12.2 Πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ δύν ηζηηνδξνκίεο γηα λα είλαη έγθπξνο ν αγώλαο.
12.3 Δάλ νινθιεξσζνύλ ιηγόηεξεο από 4 ηζηηνδξνκίεο, ε βαζκνινγία ελόο ζθάθνπο ζα
είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ηνπ ζε όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο. Δάλ νινθιεξσζνύλ 4 ή πεξηζζόηεξεο
ηζηηνδξνκίεο, ε βαζκνινγία ελόο ζθάθνπο ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ηνπ ζε όιεο ηηο
ηζηηνδξνκίεο, εμαηξνύκελεο ηεο ρεηξόηεξεο.

13. ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΔΩ
Τα ζθάθε ππνζηήξημεο πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. Οη ρεηξηζηέο
πξέπεη λα είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, λα θνξνύλ ην βξαρηόιη αζθαιείαο (quick -

stop) πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθόπηε ηεο κεραλήο θαζώο θαη λα είλαη θάηνρνη
ηαρππιόνπ.

δηπιώκαηνο

14. ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
14.1 Τα ζπκκεηέρνληα ζθάθε κπνξνύλ λα θηινμελεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΝΟΣ.

15

ΔΠΑΘΛΑ

Έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο πξώηνπο θαη κεηάιιηα ζηνπο δεύηεξνπο θαη ηξίηνπο
ληθεηέο ησλ θαηεγνξηώλ
> Optimist
> Optimist
> Laser

(εθήβσλ - λεαλίδσλ)
(παίδσλ – θνξαζίδσλ)
(αγόξηα – θνξίηζηα)

Οη δηνξγαλσηέο κπνξεί λα απνλείκνπλ πεξηζζόηεξα έπαζια αλάινγα κε ηηο ζπκκεηνρέο
Γηα ην ζρεκαηηζκό θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα αγσληζηνύλ ηνπιάρηζηνλ 4
αζιεηέο ηεο απηήο θαηεγνξίαο αιιηώο ζα ηζρύζεη γεληθόηεξε θαηεγνξία.
Τα έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο, κεηά ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο
ηζηηνδξνκίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ναπηαζιεηηθνύ Οκίινπ Σειελίσλ.
16. ΔΤΘΤΝΗ
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, RRS-ISAF. Ο
δηνξγαλσηήο Όκηινο θαη νη Δπηηξνπέο δε θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί
ζε άηνκα ή πξάγκαηα ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
Βιέπε ηνλ θαλόλα 4 «Απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε αγώλα». Η δηνξγαλώηξηα αξρή δελ
απνδέρεηαη θακία επζύλε γηα δεκία πιηθώλ ή ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην πνπ δύλαηαη λα ππνζηεί
θαλείο από γεγνλόηα ζπλαθή πξηλ, ή θαηά ηελ δηάξθεηα, ή κεηά από ηελ δηνξγάλσζε.
17. ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ
Όια ηα ζπλνδεπηηθά ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ειάρηζηε πξνβιεπόκελε από ηελ
λνκνζεζία θάιπςε (540.000€). Γηα ηα αγσληδόκελα ζθάθε νξίδεηαη σο ειάρηζηε αζθαιηζηηθή
θάιπςε ην πνζό ησλ 540.000€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο ζύκθσλα
κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ISAF αζθαιηζηηθή θάιπςε επζύλεο πξνο ηξίηνπο.
18. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, επηθνηλσλήζηε κε ηε γξακκαηεία ησλ
αγώλσλ, ζηα γξαθεία ησλ Ναπηαζιεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΝΟ ζηα Σειήληα Σαιακίλαο,
ηειέθσλα: Νικόλαος σρίγος 6974453623, Κσριάκος Σζοβός 6974776067, Γραμμαηεία
ΝΟ 210 46 75394, θαη & fax 210 46 75394, Email: nosselinion@gmail.com

Ννέκβξηνο 2019
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή

