GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
GRAND PRIX Ευβοϊκού 2018
Σάββατο 01/09/2018
Σάββατο 22/09/2018
Κυριακή 23/09/2018
1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι του Ευβοικού και συγκεκριμένα οι: Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Πόρτο Ράφτη
(Ν.Α.Σ.Π.Ο.Ρ), Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας (Ι.Ο.Α.Θ.Α) , Ναυτικός Όμιλος Ραφήνας
Αλκυών και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αιγαίου Πόρτο Ράφτη προκηρύσσουν το Πρωτάθλημα του Ευβοϊκού με 3
ανεξάρτητες ιστιοδρομίες στις 01/09/2018, 22/09/2018 και 23/09/2018. Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην
θαλάσσια περιοχή του Ευβοϊκού.
Ο αγώνας θα αποτελείται από τα παρακάτω 3 βαθμολογικά ανεξάρτητα μέρη, ενώ θα υπάρξει και γενική
κατάταξη για το σύνολο του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ:
 1Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ «ΑΡΤΕΜΙΔΑ inshore»
 2η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΙ »
 3Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ «ΜΑΡΜΑΡΙ - ΡΑΦΗΝΑ»
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ
Το πρωτάθλημα αποτελείται από τρείς αγώνες και θα διεξαχθεί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του
Ευβοϊκού.
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την
ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα :
3.1 Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της ISAF 2017-2020 (RRS)
3.2 Οι κανόνες Εξοπλισμού ιστιοπλοΐας της ISAF 2017-2020 (Equipments Rules of Sailing ERS )
3.3 Ο Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης της ISAF Offshore Special
Regulations 2018. O αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού. Όλα τα σκάφη
πρέπει να έχουν VHF με κανάλια επικοινωνίας τα 16 & 72
3.4 Ο Διεθνής Κανονισμός Καταμέτρησης IMS Rule 2018

3.5 Ο Διεθνής Κανονισμός ORC Rating Systems Rule 2018 - ORC International & ORC Club
3.6 Ο Διεθνής Κανονισμός IRC Rating Systems Rule 2018
3.7 Οι Προσθήκες της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ/ΕΑΘ) στους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών για το 2018
3.8 Οι Διεθνείς Κανονισμοί προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν τις ημέρες του αγώνα. Μετά τη δύση του ήλιου οι ΔΚΑΣ θα αντικαθιστούν το μέρος 2 των RRS.
3.9 Ο ισχύον Αθλητικός Νόμος.
3.10 Η παρούσα Προκήρυξη του Αγώνα, οι Οδηγίες Πλου που θα δοθούν στη συγκέντρωση Κυβερνητών και
τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Αν υπάρξει αντίφαση μεταξύ τους υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.
.
4. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Σε περίπτωση χορηγού, δύναται να απαιτηθεί από τα συμμετέχοντα σκάφη να επιδείξουν λογότυπο του
χορηγού, σύμφωνα με τον κανόνα 20.4.1. του Κανονισμού 2017 της ISAF (ISAF Advertising Code).
5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Ισχύει ο Κανονισμός 20 της ISAF (ISAF Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν
να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά την διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή.
Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 20 θα ισχύσει από την 07:00 της ημέρας εκκίνησης του
αγώνος μέχρι και την 12η μεσημβρινή της επομένης ημέρας από τον τερματισμό του τελευταίου
σκάφους.
Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική έγκριση από την Εθνική τους αρχή και
να το δηλώσουν στην δήλωση συμμετοχής.

5.1
5.2

5.3

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International, ORC Club και IRC
(Endorsed) με έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης 2018
6.2 Επιτρέπεται η συμμετοχή και βαθμολόγηση ενός σκάφους παράλληλα σε περισσότερες από μια
κατηγορία ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΝΟ για σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International και IRC.
6.3 Eαν τα ORC Club non-spinnaker δεν επαρκούν (λιγότερα από 3), τότε δεν θα υπάρξει κατηγορία NonSpinnaker και θα συγχωνευτούν στην ίδια κατηγορία με τα ORC Club . Τα σκάφη ORC Club
καταμετρημένα και με πιστοποιητικό το οποίο δεν περιλαμβάνει μπαλόνι (Εφόσον το κανονικό τους
Gph είναι το ίδιο με το Gph non spinnaker στο πιστοποιητικό τους ) εντάσσονται υποχρεωτικά στην
κλάση ORC Club Non Spinnaker σύμφωνα με τις Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ ΕΙΟ για αγώνες Ανοικτής
Θάλασσας για το 2017.
6.4 Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 10 ευρώ για όλα τα σκάφη.
Το παραπάνω δικαίωμα συμμετοχής προσαυξάνεται κατά 20%
παράλληλα σε δύο κατηγορίες ισοζυγισμού .
6.5

εφ’ όσον ένα σκάφος συμμετέχει

Ελάχιστο πλήρωμα δύο άτομα. Δεν θα γίνεται δεκτή συμμετοχή που δεν πληρεί το παρόν άρθρο.

7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στις Γραμματείες των συνδιοργανωτών ομίλων μέχρι
την Πέμπτη 30/08/2018 και ώρα 20:00 για το 1ο σκέλος και την Πέμπτη 20/09/2018 για το 2ο και 3ο
σκέλος. (πληροφορίες για διευθύνσεις και email ομίλων στην παράγραφο 20 της παρούσης προκήρυξης )

7.2

Οι δηλώσεις πρέπει να είναι γραμμένες σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην Γραμματεία και να
συνοδεύονται από:
• Αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού καταμέτρησης 2018

• Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους σε ισχύ. Το ασφαλιστήριο πρέπει να
περιλαμβάνει κάλυψη ζημιών προς τρίτους κατά την διάρκεια ιστιοπλοϊκών αγώνων, όπως
προβλέπει η σχετική εγκύκλιος της ΕΑΘ
• Κατάσταση πληρώματος
• Αντίγραφο της αδείας της Εθνικής Αρχής εφ’ όσον φέρουν ατομική διαφήμιση
• Αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής
7.3

Το πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της
ημερομηνίας και ώρας λήξης της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής στον αντίστοιχο αγώνα.

7.4

Στη δήλωση συμμετοχής, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να αναγράφεται και ένα τουλάχιστον
κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα ευρίσκεται επί του σκάφους και με το οποίο θα είναι δυνατή η
επικοινωνία καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων.

7.5

Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά τη λήξη του
χρονικού ορίου υποβολής.
Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνη με τις ανωτέρω
προϋποθέσεις.

7.6

8. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
8.1 Η Επιτροπή Αγώνος έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με τη συμμετοχή, σύμφωνα με
τις Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ. Η κατάσταση με τις ισχύουσες για τον αγώνα κλάσεις θα δοθεί στην
συγκέντρωση κυβερνητών.
8.2 Τα σκάφη ORC Club θα διαχωρισθούν σε σκάφη με μπαλόνι και σκάφη χωρίς μπαλόνι (Non Spinnaker)
εφ’ όσον πληρείται ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών.
8.3 Η κατάσταση με τις ισχύουσες για τον αγώνα κλάσεις θα δοθεί στη συγκέντρωση κυβερνητών.
9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
9.1 Κατηγορία σκαφών ORCi
Για τα καταμετρημένα κατά ORCi θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα Performance Curve Scoring –
Constructed Course.
Τα δεδομένα των μετρήσεων της Επιτροπής Αγώνων σχετικά με το μήκος της διαδρομής, την ταχύτητα
και την διεύθυνση του ανέμου δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο αίτησης για επανόρθωση.
Σε περίπτωση μη κατάλληλων καιρικών συνθηκών για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, θα εφαρμοστεί
σύστημα εξαγωγής αποτελεσμάτων Offshore Single Number (OSN)
9.2

Κατηγορία σκαφών ORC Club
Για τα καταμετρημένα κατά ORC Club & ORC Club Non Spinnaker σκάφη, θα εφαρμοστεί το
Ocean Course.

9.3

Κατηγορία IRC
Για τα καταμετρημένα κατά IRC σκάφη θα ισχύσει το σύστημα Time on Time.

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Θα ισχύσει το σύστημα χαμηλή βαθμολογίας σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών
Ιστιοδρομιών της ISAF 2017-2020.
Η επίλυση ισοβαθμιών θα προσδιοριστεί στις οδηγίες πλου.

Η βαθμολογία των κλάσεων θα εξάγεται από την γενική κατάταξη.
11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
11.1

Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στη
συνάντηση κυβερνητών.

11.2

Βαση των κανονισμών που ισχύουν για τα περιφερειακά πρωταθλήματα η 1η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ
« ΑΡΤΕΜΙΔΑ Inshore » θα είναι ελεγχόμενου στίβου

12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
12.1

Η Επιτροπή δύναται να κάνει έλεγχο ελέγχους καταμετρήσεως και επιθεωρήσεις των συμμετεχόντων
σκαφών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για αγώνες Ανοικτής
Θάλασσας για το 2018.

12.2

Τα συμμετέχοντα σκάφη θα παραμείνουν στη διάθεση της Επιτροπής από 30 Αυγούστου 2018 και
ώρα 09.00 μέχρι το τέλος των ιστιοδρομιών σε όλη τη διάρκεια των αγώνων και όλων των
ιστιοδρομιών.

12.3

Η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος καθ΄ όλο το παραπάνω
χρονικό διάστημα σε οποιοδήποτε σημείο στη ξηρά και στη θάλασσα.

12.4

Τα σκάφη θα ελεγχθούν βάσει των κανονισμών της κλάσης τους. Στη διάθεση της Επιτροπής
καταμέτρησης, πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης και
κάθε συμπληρωματικό στοιχείο που προβλέπεται από τους κανονισμούς της αντίστοιχης κλάσης.

12.5

Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν την έναρξη της
επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο
σκάφος.
Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι
σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους
κανονισμούς της κλάσης.

12.6

13. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
Οι Εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση
με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη γραμματεία μαζί με τη
δήλωση συμμετοχής, το αργότερο πριν από την έναρξη της συνάντησης κυβερνητών.
13.2 Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή
Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη κάθε
ιστιοδρομίας.
α. Για λόγους ασφάλειας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπροσώπου του σκάφους όσο και της
Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να
επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.
β.
Το σύνολο του βάρους του πληρώματος που επιβαίνει σε κάθε σκάφος ORCi/ORC Club κατά τη
διάρκεια των ιστιοδρομιών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό
καταμέτρησης μέγιστο βάρος πληρώματος.
14. ΕΥΘΥΝΗ
13.1

14.1

Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Τόσο ο Οργανωτής Όμιλος
όσο και οι Επιτροπές Αγώνων δεν φέρουν καμία ευθύνη για ότι ήθελε συμβεί στους αγωνιζόμενους ή
στα σκάφη τους, κατά τη διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα. Δια της υπογραφής του στη
δήλωση συμμετοχής, ο κυβερνήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους ανεπιφύλακτα
αποδέχεται αυτόν τον όρο.

14.2

Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4 των R.R.S. “Απόφαση για
την εκκίνηση ιστιοδρομίας”. Ανήκει στη δικαιοδοσία του κυβερνήτη κάθε σκάφους και με τη δική του
απόλυτα ευθύνη η απόφαση για να εκκινήσει μία ιστιοδρομία και να παραμείνει στον αγώνα.

14.3

Τόσο η Οργανωτική Αρχή όσο και οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος στην οργάνωση του αγώνα δεν φέρουν
καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημιά στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό ή
οτιδήποτε άλλο συμβεί στους αγωνιζόμενους ή στα σκάφη τους πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του
αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

14.4 Η ασφάλεια του σκάφους και η διαχείρισή του, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας προς τρίτους, είναι
αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη / κυβερνήτη, ο οποίος απαιτείται να εξασφαλίσει ότι το σκάφος
είναι απόλυτα αξιόπλοο και κυβερνάται από πλήρωμα ικανό σε αριθμό και εμπειρία, το οποίο
βρίσκεται σε κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντιμετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Ο ιδιοκτήτης / κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της γάστρας, της εξαρτίας και
όλου του εξοπλισμού του σκάφους.
Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας συντηρείται κατάλληλα και ότι το
πλήρωμα γνωρίζει που βρίσκεται και πως χρησιμοποιείται.
14.5 Κάθε μέλος πληρώματος σκάφους συμμετέχοντος στον αγώνα, είναι υποχρεωμένο να συμπληρώσει
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης που να δηλώνει ότι συμμετέχει στον αγώνα με δική του αποκλειστική ευθύνη.
15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον αγώνα «GRAND PRIX 2018» οφείλουν να διαθέτουν την από το νόμο Ν
2743/99 απαραίτητη, έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την συμμετοχή
του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.
16. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει για κάθε ιστιοδρομία όπως αναλυτικά αναγράφεται στην παράγραφο 18.
16 .ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν έπαθλα Γενικής Κατάταξης στις κατηγορίες ORCi, IRC και ORC CLUB, καθώς και
στους νικητές των κλάσεων στους ανάλογα με τη συμμετοχή (1 έπαθλο για συμμετοχή έως 5 σκάφη, 2
έπαθλα για συμμετοχή έως 8 σκάφη και 3 έπαθλα για συμμετοχή από 9 σκάφη και πάνω) για τα ακόλουθα:
Γενική Κατάταξη αγώνα «Grand Prix Ευβοϊκού 2018»
Κατάταξη 1η Ιστιοδρομία «ΑΡΤΕΜΙΔΑ inshore » (01/09/2018)
Κατάταξη 2η Ιστιοδρομία «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΙ» (22/09/2018)
Κατάταξη 3η ιστιοδρομία «ΜΑΡΜΑΡΙ - ΡΑΦΗΝΑ» (23/09/2018)
17. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα από τους
Διοργανωτές ομίλους στους συμμετέχοντες.
18. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ημερομηνία

Ώρα

Εκδηλώσεις

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 /
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

20.00

Λήξη ορίου δηλώσεων συμμετοχής
(Α' ΦΑΣΗ) / (Β΄ και Γ' ΦΑΣΗ)

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 /
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

21.00

Συγκέντρωση κυβερνητών
(Α' ΦΑΣΗ) / (Β΄ και Γ' ΦΑΣΗ)

ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ 1 « ΑΡΤΕΜΙΔΑ Inshore »
Ημερομηνία

Ώρα

Εκδηλώσεις

ΣΑΒΒΑΤΟ 01 Σεπτεμβρίου 2018

11.00

Ιστιοδρομία
ΑΡΤΕΜΙΔΑ Inshore
Μήκος διαδρομής 10 ΝΜ περίπου

ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ 2 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΜΑΡΜΑΡI»
Ημερομηνία
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 Σεπτεμβρίου 2018

Ώρα

11.00

Εκδηλώσεις
Ιστιοδρομία
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΙ
Μήκος διαδρομής 18 ΝΜ περίπου

ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ 3 «ΜΑΡΜΑΡΙ – ΡΑΦΗΝΑ»
Ημερομηνία

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Σεπτεμβρίου 2018

Ώρα

Εκδηλώσεις

11.00

Ιστιοδρομία
ΜΑΡΜΑΡΙ - ΡΑΦΗΝΑ
Μήκος διαδρομής 14 ΝΜ περίπου

19. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα «GRAND PRIX 2018» αποδέχονται αυτόματα ότι οι διοργανωτές
όμιλοι και ο χορηγός διατηρούν επ’ αόριστον το δικαίωμα να δημιουργούν, χρησιμοποιούν και
προβάλουν κατά την κρίση τους, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ και
βίντεο καθώς και φωτογραφίες κατά την διάρκεια του αγώνα και μετά τη λήξη του αγώνα, χωρίς καμιά

20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στα γραφεία των :
Ι.Ο.Α.Θ.Α - ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Τηλ : 2294087997
Email : ioatha1986@gmail.com / info@ioatha.gr
ΑΛΚΥΩΝ – ΛΙΜΑΝΙ ΡΑΦΗΝΑΣ
Τηλ : 2294025535
Email : norafinasalkyon@yahoo.gr
Ι.Ο ΑΙΓΑΙΟΥ - Δημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις Αυλάκι Πόρτο Ράφτη
Τηλ : 6943480074
Email : ioaigaiouprafti@gmail.com
Ν.Α.Σ.Π.Ο.Ρ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 3
Τηλ : 2299087500 / 6974487910
Email : secretary@naspor.gr

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

