Προκήρυξη Αγώνα "Κόλπο Ράφτη"
1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ο Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Πόρτο Ράφτη προκηρύσσει τον αγώνα Κόλπο Ράφτη την
Κυριακή 28/10/2018
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού.
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η διεύθυνση της Γραμματείας της Επιτροπής Αγώνων είναι η ακόλουθη:
Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Πόρτο Ράφτη
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 3
ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 19003
Τηλ:2299087500 - 6974487910 (Αγγελική Κούρτελη)
Fax:2299087500
Email:secretary@naspor.gr
Web site: www.naspor.gr
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
4.1

Οι διεθνείς κανονισμοί ιστιοδρομιών της I.S.A.F 2017-2020 (R.R.S.).

4.2

Ο διεθνής κανονισμός καταμέτρησης I.M.S. Rule 2018 με τους κανονισμούς του.

4.3

Οι κανόνες εξοπλισμού ιστιοπλοϊας της ISAF 2017-2020 (Equipment rules of sailing
ERS)

4.4

Ο ειδικός κανονισμός ασφάλειας για αγώνες ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ISAF
Offshore Special Regulations) 2018.

4.5

Οι προσθήκες της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ/ΕΑΘ) στους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών
για το 2018.

4.6

Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 3 του παραπάνω κανονισμού.

4.7

Ο Διεθνής κανόνας ORC International Rating Rule 2018 (ORCI &ORC CLUB)

4.8

Ο ειδικός κανονισμός αγώνων για σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi&O.R.C.Club της
Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε..Ι.Ο 2018.

4.9

Η παρούσα προκήρυξη οι οδηγίες Πλου και οι τροποποίησης τους.

4.10

Ο διεθνής κανονισμός αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα (1972) όπως αυτός
τροποποιήθηκε το (1981) αντικαθιστά το μέρος 2, από την δύση έως την ανατολή του
ηλίου.

4.11

Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16&68

5. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Δεν υπάρχει κάποιος χορηγός της διοργάνωσης του αγώνα Κόλπο Ράφτη
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
6.1

Εφαρμόζεται 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.

6.2

Η εφαρμογή των διατάξεων του κανόνα 20 του Κανονισμού 2018 της ISAF (ISAF
Advertising Code), θα ισχύει από την 08:00 του Σαββάτου 27 Οκτωβρίου 2018 μέχρι
την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 και ώρας 24:00.

6.3

Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την
Εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την δήλωση
συμμετοχής.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1

Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC Ιnternational και ORC
Club ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 6.5 μέτρων και με έγκυρο Πιστοποιητικό
Καταμετρήσεως 2018

7.2

Κάθε σκάφος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: ORCi
ή O.R.C. Club.

7.3

Σε κάθε σκάφος που ανήκει στην δύναμη της ΕΙΟ/ΕΑΘ, πρέπει να επιβαίνουν
τουλάχιστον δύο ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας
πρέπει να είναι ο κυβερνήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπός του.

7.4

Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 10 (Δέκα) Ευρώ για όλα τα σκάφη.

7.5

Ελάχιστο πλήρωμα δύο (2) άτομα. Δε θα γίνεται δεκτή συμμετοχή που δεν πληροί
το παρόν άρθρο.

8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
8.1

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία της Επιτροπής
Αγώνων το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00.

8.2

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

8.3

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

8.4

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.

8.5

Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά
τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

8.6

Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνη με τις
προϋποθέσεις των προαναφερόμενων άρθρων.

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ / ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πέμπτη 25/10/2018

20:00 Λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης
συμμετοχής.

Πέμπτη 25/10/2018

21:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών στα γραφεία του
ομίλου.

Κυριακή 28/10/2018

11:00 Εκκίνηση Ιστιοδρομίας
Λιμάνι Πόρτο Ράφτη – Ραφτοπούλα -Ράφτης - Κορώνη –
Πράσο - Λιμάνι Πόρτο Ράφτη

Εκκίνηση :

Από το λιμάνι του Πόρτο Ράφτη

Απόσταση :

12 ν.μ.

10. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
10.1

Τα σκάφη θα χωρισθούν με βάση το πιστοποιητικό τους στις παρακάτω κατηγορίες:


Σκάφη ORCi
Τα σκάφη ORCi μπορεί να χωρισθούν σε κατηγορίες με βάση του GPH τους



Σκάφη O.R.C. Club
Τα σκάφη ORC Club μπορεί να χωρισθούν σε κλάσεις, ανάλογα με τον αριθμό
συμμετεχόντων.

10.2

Για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας, ορίζεται ελάχιστη συμμετοχή 5(πέντε) σκαφών και
εκκίνηση τουλάχιστον 3(τριών) εξ αυτών.

10.3

Για να δημιουργηθούν κλάσεις στις παραπάνω κατηγορίες, ορίζεται ελάχιστη συμμετοχή 5
σκαφών ανά κλάση. Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει κατηγορίες ή/και
κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο ορισμός
των κατηγοριών/κλάσεων θα ανακοινωθεί στην Συγκέντρωση Κυβερνητών.

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
11.1

Για τα καταμετρημένα κατά ORCi σκάφη θα εφαρμοστεί το σύστημα «Performance Curve
Scoring – Constructed course». Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αγώνων κρίνει ότι δεν έχει
ασφαλή στοιχεία για τις συνθήκες ιστιοδρομίας ή ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι
κατάλληλες για την εξαγωγή αποτελεσμάτων με το ανωτέρω σύστημα τα αποτελέσματα θα
εκδοθούν με εναλλακτικό σύστημα που θα προσδιοριστεί στις Οδηγίες πλου.

11.2

Για τα καταμετρημένα κατά O.R.C. Club σκάφη θα εφαρμοσθεί το σύστημα Triple Number
(low, middle ή high) (inshore).

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
12.1

Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής βαθμολογίας (R.R.S Παράρτημα Α4.1).

12.2

Οι νικητές του αγώνα θα αναδειχθούν βάση των βαθμών της συγκεκριμένης ιστιοδρομίας.

12.3

Ο συντελεστής βαρύτητας για όλο το 2018 είναι αυτός που προκύπτει απο την συμμόρφωση
των ομίλων με τους κανονισμούς της ΕΙΟ για το 2018

13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων
σκαφών στην Συγκέντρωση Κυβερνητών.

14. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
14.1

Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα πριν από την
έναρξη και μετά τον τερματισμό κάθε ιστιοδρομίας.

14.2

Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο
πιστοποιητικού καταμέτρησης, και για τα σκάφη ORCi το Measurement Inventory και το
πιστοποιητικό ενδιαίτησης.

14.3

Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη
της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται
στο σκάφος.

14.4

Τα σκάφη ORCi & ORC Club επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν στον αγώνα μόνο
καταμετρημένα πανιά.

14.5

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.

15. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
15.1

Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή
κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την
γραμματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής, το αργότερο έως την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου
2018 και ώρα 20:00.

15.2

Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η
Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην γραμματεία, το αργότερο μία (1)
ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας.

15.3

Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο
και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης
πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στην συγκεκριμένη ιστιοδρομία.

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα ΚΟΛΠΟ ΡΑΦΤΗ αποδέχονται αυτόματα ότι η
Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επ’ αόριστον, να φτιάχνει, χρησιμοποιεί και
προβάλει κατά την κρίση της, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε
φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες,
χωρίς καμία οικονομική απαίτηση.
Τα ονόματα των συμμετεχόντων και βιογραφικό υλικό μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν ή αναπαραχθούν με οιονδήποτε γνωστό τρόπο.
17. ΕΥΘΥΝΗ

17.1

Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα "Κόλπο Ράφτη", αγωνίζονται αποκλειστικά με δική
τους ευθύνη. Προσοχή πρέπει να δοθεί στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 «Απόφαση για την
συμμετοχή σε ιστιοδρομία».

17.2

Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για
τις ναυτικές ικανότητες του σκάφους τους, την εξαρτία, τις ικανότητες του πληρώματος και
τον εξοπλισμό ασφαλείας.

17.3

Όλοι οι συμμετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε
ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτομα ή τα υπάρχοντά τους, τους
εαυτούς τους ή τα υπάρχοντά τους, τόσο στην στεριά όσο και στην θάλασσα ως συνέπεια
της συμμετοχής τους στην διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον διοργανωτή
Όμιλο, την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή Ενστάσεων, τον χορηγό και οποιοδήποτε
μέλος εμπλεκόμενο στην διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και αποδέχονται εξ’
ολοκλήρου την ευθύνη για την συμπεριφορά και την ενδυμασία των πληρωμάτων των
σκαφών, των αντιπροσώπων και των φιλοξενημένων τους.

17.3

Η Διοργανώτρια Αρχή και οι ορισμένες απ’ αυτήν επιτροπές, δεν φέρουν καμία ευθύνη για
σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την
διάρκεια ή μετά τον αγώνα.

18. ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα του αγώνα "Κόλπο Ράφτη":
Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1ο, 2ο και 3ο νικητή της γενικής βαθμολογίας σκαφών ORCi
και ORC Club.
19. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στο αγώνα "Κόλπο Ράφτη", οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη
ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων, με ποσό τουλάχιστον το ελάχιστο προβλεπόμενο από
την Ελληνική Νομοθεσία, και επέκταση αυτής για συμμετοχή σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες
20. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα
από τον Ν.Α.Σ.ΠΟ.Ρ. στους συμμετέχοντες.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

