
	  	  

	  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

“Αναστασίου Σούλη 2016” 

 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  
Ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πειραιώς, προκηρύσσει αγώνα για σκάφη ORC i, ORC Club 
και IRC “Αναστασίου Σούλη 2016”, από τις 2 έως 3 Ιουλίου 2016. 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι ιστιοδροµίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους παρακάτω 
κανονισµούς όπως αυτοί ισχύουν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του αγώνα: 
Α. Τους Διεθνείς Κανονισµούς Ιστιοδροµιών της ISAF 2013-2016(RRS).  
Β. Τους Κανόνες Εξοπλισµού Ιστιοπλοΐας της ISAF 2013-2016 (Equipment Rules of 
Sailing, ERS). 
Γ. Τις διατάξεις της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ). 
Δ. Τον Διεθνή Κανόνας ORC Rating Systems Rule 2016 – ORC I & ORC Club. 
Ε. Τον Διεθνή Κανόνας καταµέτρησης IMS Rule 2016.   
Στ. Τον Διεθνή Κανονισµό IRC Rule 2016. 
Ζ. Τον Ειδικό κανονισµός ασφαλείας για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης 
ISAF Offshore Special Regulations 2016-17. Ο αγώνας κατατάσσεται στην 
κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισµού. 
Η. Όλα τα σκάφη πρέπει να έχουν VHF µε τα κανάλια 16,69,72,74.  
Θ. Τις ειδικές διατάξεις και εγκυκλίους της ΕΑΘ/ΕΙΟ για αγώνες Ανοικτής θαλάσσης 
2016. 
Ι. Από τη δύση έως την ανατολή του Ηλίου ισχύει ο Διεθνής Κανονισµός   
αποφυγής Συγκρούσεων στην θάλασσα (1972), όπως τροποποιήθηκε το Νοέµβριο 
του 1981, αντικαθιστώντας το Μέρος 2 των RRS. 
 
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 2016. 

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
6.1 Δήλωση συµµετοχής µπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ιστότοπο 
www.iop.gr, µέχρι τις 14:00 την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016. Με την υποβολή της 
Δήλωσης Συµµετοχής το σκάφος θεωρείται προεγγεγραµµένο. 
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 1 Ιουλίου 2016 για την οριστικοποίηση 
της εγγραφής του.  
7.2 Κάθε κυβερνήτης πρέπει να προσκοµίσει τα παρακάτω: 
α. Αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταµέτρησης 2016, όπως απαιτούν οι 
κανονισµοί της Εθνικής αρχής και οι κανονισµοί της κλάσης. 
β. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου εν ισχύ. 
γ. Εάν απαιτείται αντίγραφο άδειας διαφήµισης από την Εθνική Αρχή. 
δ. Τηλέφωνο (κινητό) επικοινωνίας που θα βρίσκεται στο σκάφος κατά την 
διάρκεια του αγώνα. 
ε. Κατάσταση πληρώµατος µε τον αριθµό µητρώου του δελτίου ταυτότητας 
ναυταθλητού των επιβαινόντων στο σκάφος κατά την διάρκεια του αγώνα. 
στ. Δήλωση συµµετοχής στο συνιστώµενο από την ΕΙΟ/ΕΑΘ έντυπο που θα 
διατίθεται και στην Γραµµατεία του ΙΟΠ. 
 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  
1 Ιουλίου 2016  14:00 Λήξη ορίου προεγγραφών 
    18:00 – 20:00 Εγγραφή 
    20:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών 
2 Ιουλίου 2016  11:00 Εκκίνηση ιστιοδροµίας 
    Φάληρο – Αίγινα δεξιά – Αίγινα (Απόσταση 24 ΝΜ) 
3 Ιουλίου 2016  11:00 Εκκίνηση ιστιοδροµίας 



	  	  

	  

    Αίγινα – Φάληρο (Απόσταση 17 ΝΜ) 
Λεπτοµέρειες των διαδροµών θα δοθούν στις Οδηγίες Πλου. Ο αγώνας θεωρείται 
έγκυρος αν πραγµατοποιηθεί µία ιστιοδροµία. 

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  
Τα σκάφη θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής Αγώνων για ελέγχου το πριν και 
µετά από κάθε ιστιοδροµία. 

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

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
11.1 Τα αποτελέσµατα της κάθε ιστιοδροµίας καθορίζονται µε τις παρακάτω 
µεθόδους: 
ORC i     Performance Curve scoring - Constructed Course ή     

Time on Time  
ORC club    Performance Line scoring ή Time on Time 
IRC     Time on Time  
11.2 Θα ισχύσει το σύστηµα βαθµολογίας Low Point των RRS Appendix A. Η 
επίλυση ισοβαθµιών θα ανακοινωθεί στις Οδηγίες Πλου. 
 
12. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΣΕΩΝ 
Η επιτροπή έχει το δικαίωµα να συγχωνεύσει ή να διαχωρίσει τα σκάφη σε κλάσεις 
ανάλογα µε τις συµµετοχές και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
 
13. ΕΠΑΘΛΑ 
13.1 Οι νικητές του αγώνα θα αναδειχθούν από τα αποτελέσµατα του συνόλου των 
πραγµατοποιηθέντων ιστιοδροµιών. 
13.2 Θα απονεµηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας 
καθώς και στον πρώτο νικητή κάθε κλάσης. 
13.3 Οι νικητές των κλάσεων θα εξαχθούν από τη γενική βαθµολογία. 
13.4 Οι απονοµές των επάθλων θα γίνουν στο εντευκτήριο του ΙΟΠ σε χρόνο που 
θα ανακοινωθεί έγκαιρα. 
  
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. ΕΥΘΥΝΗ 
15.1 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. 
15.2 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. 
 
16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ  
Κάθε σκάφος οφείλει να έχει την απαραίτητη από την ισχύουσα νοµοθεσία 
ασφάλιση (Ν 2743/99) και αυτή να ισχύει για κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων κατά την συµµετοχή του σκάφους σε αγώνες. Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να 
προσκοµίσουν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή όποιο άλλο απαραίτητο έγγραφο που 
να αποδεικνύει τα παραπάνω αλλιώς η συµµετοχή του σκάφους δεν θα γίνει δεκτή. 

17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η Γραµµατεία της διοργάνωσης είναι η Γραµµατεία του Ιστιοπλοϊκού Οµίλου 
Πειραιώς. 

Υπεύθυνη Γραµµατείας:   Πόπη Μανουσιάδου 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  210-4177636, 210-4225076 

Φαξ :      210-4110287 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή 


