
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΑΓΩΝΑ   ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ   ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ 2011

“εις μνήμη Σάββα Γεωργίου”

1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ο Ιστιοπλοϊκός  Όμιλος Πειραιώς, προκηρύσσει αγώνα για σκάφη ORCi, ORC 
Club, IRC και Platu 25, με πλήρωμα ενός ατόμου “εις μνήμη Σάββα Γεωργίου”, 
στις 17  Απριλίου 2011.

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.1 Θα ισχύσουν οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2009-2012

2.2 Επίσης ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοί:

a) IMS Rule 2011
b) ORC Rating Systems Rule 2011
c) IRC Rule 2011, Parts 1, 2 και 3
d) Ο  Ειδικός  Κανονισμός  Ασφαλείας  του  ORC  για  ιστιοδρομίες  ανοικτής 
θαλάσσης, ISAF  Special Regulations 2010 – 2011.  Ο αγώνας κατατάσσεται 
στην κατηγορία 4  του προαναφερθέντα κανονισμού.   Τα VHF των σκαφών 
πρέπει να έχουν τα κανάλια 16 και 69.
e) Από τη δύση ως την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής 
Συγκρούσεων στη Θάλασσα (1972),  όπως τροποποιήθηκε  το Νοέμβριο  του 
1981, αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.

2.3 Ο Κανονισμός Αγώνων της ΕΑΘ/ΕΙΟ για το 2011.

3 ΧΟΡΗΓΟΙ

Οι χορηγοί του αγώνα θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

4 ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

4.1 Θα ισχύσει ο Κώδικας Διαφήμισης της ISAF (Advertising Code). Οποιαδήποτε 
διαφήμιση επί σκάφους και αγωνιζομένων πρέπει να συμμορφώνεται με όσα 
ορίζει  ο  παραπάνω  κανονισμός  και  οι  προσθήκες  της  Εθνικής  Αρχής  του 
σκάφους.

4.2 Ο διοργανωτής όμιλος μπορεί να απαιτήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να 
φέρουν:

α)  λογότυπα  της  διοργάνωσης  και  των  χορηγών  της  που  καλύπτουν  το 
πρόσθιο 20% του σκάφους και στις δύο πλευρές.
β) σημαία αναρτημένη στον επίτονο, με λογότυπα της διοργάνωσης και/ή των 
χορηγών της.

4.3 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της 
σχετικής άδεια της Εθνικής Αρχής τους με την Δήλωση Συμμετοχής.

5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σκάφη ORCi, ORC Club και IRC με έγκυρο 
πιστοποιητικό καταμέτρησης για το 2011 και ολικό μήκος πάνω από 7 μέτρα, 
καθώς και σκάφη Platu 25.

6 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1 Δήλωση  συμμετοχής   μπορεί  να  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  στο  ιστότοπο 
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www.iop.gr, μέχρι τις 18:00 την Πέμπτη  14 Απριλίου 2011.  Με την υποβολή 
της Δήλωσης Συμμετοχής το σκάφος θεωρείται προ εγγεγραμμένο.  

6.2 Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε €30 για όλα τα σκάφη.

6.3 Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής 
και μετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

7 ΕΓΓΡΑΦΗ

7.1 Κάθε  κυβερνήτης  πρέπει  να  παρουσιαστεί  προσωπικά  στη  γραμματεία  του 
ΙΟΠ,  μεταξύ  18:00  και  20:00  την  Παρασκευή  15 Απριλίου  2011 για  την 
οριστικοποίηση της εγγραφής του.

7.2 Κάθε κυβερνήτης πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω:

α) Αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης

β) Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου

γ) Αν απαιτείται, αντίγραφο άδειας διαφήμισης της Εθνικής Αρχής

δ) Τηλέφωνο επικοινωνίας στο σκάφος και στη στεριά.

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

14 Απριλίου 2011 18:00 Λήξη ορίου προ εγγραφών

15 Απριλίου 2011 18:00 – 20:00 Εγγραφή

20:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών

17 Απριλίου 2010 11:00 Εκκίνηση ιστιοδρομίας
Φάληρο – περίπλους σημαντήρα – Φάληρο
Απόσταση 20 ΝΜ

11 Μαΐου 2011 21:00 Απονομή επάθλων

Λεπτομέρειες τις διαδρομής θα δοθούν στις Οδηγίες Πλου.

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Τα  σκάφη  θα  είναι  στη  διάθεση  της  Επιτροπής  Αγώνων  για  ελέγχου  το 
Σάββατο 16 Απριλίου 2011, καθώς και πριν και μετά την ιστιοδρομία.

10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι Οδηγίες Πλου θα δίνονται στους κυβερνήτες μετά την εγγραφή τους.

11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

11.1 Τα αποτελέσματα τις ιστιοδρομίας καθορίζονται με τις παρακάτω μεθόδους:

ORCi Performance Curve Scoring, Constructed ή Ocean Course

ORC Club Performance Line Scoring

IRC Time on Time

Platu 25 Πραγματικός χρόνος

11.2 Θα ισχύσει το σύστημα βαθμολογίας Low Point των RRS Appendix A.

12 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Οι  αγωνιζόμενοι  και  οι  ιδιοκτήτες  παραχωρούν  στο  ΙΟΠ  την  άδεια  και  τα 
δικαιώματα λήψης φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού που απεικονίζει 
πρόσωπα και σκάφη κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και την αναπαραγωγή 
του  ή  μετάδοσή  του  σε  οποιαδήποτε  μέσο,  συμπεριλαμβανομένης  και  της 
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τηλεοπτικής διαφήμισης, για τις επικοινωνιακές ανάγκες της διοργάνωσης και 
την χρήση σε δελτία τύπου.

13 ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας την 
Τετάρτη 11 Μαίου 2011, στις 21:00.

14 ΕΥΘΥΝΗ

14.1 Οι αθλητές αγωνίζονται με δική τους ευθύνη.  Τόσο ο διοργανωτής όμιλος, όσο 
και οι επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε 
συμβεί στους αγωνιζόμενους ή τα σκάφη τους πριν, μετά ή και κατά τη διάρκεια 
του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

14.2 Εφιστούμε την προσοχή των αγωνιζομένων στο θεμελιώδη κανόνα 4 των RRS 
“Απόφαση  για  Συμμετοχή  σε  Αγώνα”.   Είναι  αποκλειστική  ευθύνη  του 
κυβερνήτη  ή  του  εντεταλμένου  εκπροσώπου κάθε  σκάφους  η  απόφαση να 
συμμετέχει σε αγώνα και να συνεχίσει να αγωνίζεται.

15 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Κάθε σκάφος οφείλει  να διαθέτει  την  από το  νόμο απαραίτητη  ασφαλιστική 
κάλυψη  έναντι  τρίτων.   Είναι  ευθύνη  του  ιδιοκτήτη  το  σκάφος  να  έχει 
ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για βλάβες και αστική ευθύνη (πρόσωπα 
και περιουσία)

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Γραμματεία της διοργάνωσης είναι η Γραμματεία του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου 
Πειραιά.  

Υπεύθυνη Γραμματείας: Πόπη Μανουσιάδου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-4177636, 210-4225076

Φαξ : 210-4110287

Η Οργανωτική Επιτροπή
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