ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
“ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΙΛΩΝ ΘΕΜΗ ΜΑΓΟΥΛΑ 2012”
1.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, προκηρύσσει διασυλλογικό αγώνα “Κύπελλο
Ομίλων Θέμη Μαγουλά 2012”, για σκάφη PLATU25 στις 11 και 12 Φεβρουαρίου
2012.

2.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισμοί:
a)
Κανονισμοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας (ISAF RRS) 2009 - 2012
b)
Οι κανονισμοί των κλάσεων (με τις τροποποιήσεις αυτής της Προκήρυξης και
των Οδηγιών Πλου).
c)
Η παρούσα Προκήρυξη.
d)
Οι Οδηγίες Πλου.

3.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Οι χορηγοί του αγώνα θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

4.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

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
Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της
σχετικής άδεια της Εθνικής Αρχής τους με την Δήλωση Συμμετοχής.
4.1

5.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες που αποτελούνται από αθλητές με
αθλητικό δελτίο στον ίδιο όμιλο. Ειδικά και μόνο για ομίλους που δεν μπορούν να
συμπληρώσουν τα μέλη της ομάδας τους, θα εξεταστεί η συμπλήρωση της με
αθλητών από διαφορετικούς ομίλους.
5.2
Κανένα μέλος ομάδας δεν θα πρέπει να έχει αγωνιστεί σε Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Platu 25 κατά τα τελευταία 3 έτη. Η Οργανωτική Επιτροπή δύναται να
εγκρίνει παρακλήσεις, κατά περίπτωση.
5.3
Μαζί με κάθε ομάδα αγωνίζεται και ο ιδιοκτήτης του σκάφους ή
εντεταλμένος εκπρόσωπος του.
5.4
Το συνολικό βάρος των μελών μιας ομάδας (δεν περιλαμβάνει το βάρος του
ιδιοκτήτη ή του εντεταλμένου εκπροσώπου του) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 320
κιλά.
5.1

6.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση της
Δήλωσης Συμμετοχής που θα βρείτε και στον ιστότοπο του Ι.Ο.Π. (www.iop.gr),
μέχρι τις 18:00 την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012.
6.1

6.2
Ομάδες αθλητών που έχουν ήδη έρθει σε επαφή με ιδιοκτήτη σκάφους και
έχουν εξασφαλίσει ότι το συγκεκριμένο σκάφος θα πρέπει εκτός από τα ονόματα
των αθλητών και τον όμιλο που εκπροσωπούν να δηλώσουν και τα στοιχεία του
σκάφους με το οποίο θα συμμετέχουν (όνομα και αριθμός ιστίου) καθώς και το
όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη ή του εντεταλμένου εκπροσώπου του.
6.3
Ομάδες αθλητών που δεν έχουν εξασφαλίσει σκάφος για τη συμμετοχή του,
θα πρέπει να δηλώσουν μόνο τα ονόματα των αθλητών και τον όμιλο που
εκπροσωπούν.
6.4
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις
συμμετοχής και μετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.
6.5
Η εγγραφή της ομάδας οριστικοποιείται με την πληρωμή του παραβόλου
συμμετοχής €50.
6.6
Για τις Ομάδες αθλητών που θα δηλώσουν συμμετοχή με βάση το (6.3)
ανωτέρω θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη τη στιγμή της
υποβολής της δήλωσης συμμετοχής.

7.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012

18:00 Λήξη ορίου συμμετοχών
09:00 – 10:30 Εγγραφή
10:30 Συγκέντρωση Κυβερνητών
12:00 Ιστιοδρομίες
12:00 Ιστιοδρομίες
18:00 Απονομή επάθλων

Έχουν προγραμματιστεί 6 ιστιοδρομίες.
Δεν θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες ανά ημέρα.

8.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Τα σκάφη θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής Αγώνων για ελέγχο πριν και μετά από
κάθε ιστιοδρομία.

9.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι Οδηγίες Πλου θα είναι διαθέσιμες από την Γραμματεία του ΙΟΠ κατά την εγγραφή
των ομάδων.

10.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Φαληρικό Όρμο.

11.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Λεπτομέρειες για την διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις Οδηγίες Πλου.

12.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

12.1 Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος αν πραγματοποιηθούν 2 ιστιοδρομίες.
12.2 Θα ισχύσει το σύστημα βαθμολογίας Low Point των RRS Appendix A. Η
επίλυση ισοβαθμιών θα ανακοινωθεί στις Οδηγίες Πλου.
12.3 Εάν πραγματοποιηθούν μέχρι 4 ιστιοδρομίες, η βαθμολογία κάθε σκάφους θα
είναι το άθροισμα όλων των ιστιοδρομιών.

13.

ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ

Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στην 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.

14.

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 τηλεοπτικής διαφήμισης, για
τις επικοινωνιακές ανάγκες της διοργάνωσης και την χρήση σε δελτία τύπου.

15.

ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές την Κυριακή 12
Φεβρουαρίου 2011, στις 18:00, στις εγκαταστάσεις του ΙΟΠ.

16.

ΕΥΘΥΝΗ

16.1 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.
16.2 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.

17.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Κάθε σκάφος, αγωνιζόμενο ή συνοδό, 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). Αντίγραφα των συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν στην
γραμματεία του ΙΟΠ.

18.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Γραμματεία της διοργάνωσης είναι η Γραμματεία του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου
Πειραιώς.
Υπεύθυνη Γραμματείας:
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Φαξ:
e-mail:

Πόπη Μανουσιάδου
210 41.77.636, 210 42.25.076
210 41.10.287
mailto:info@iop.gr
Η Οργανωτική Επιτροπή

