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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΑΓΩΝΑ “ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ 2019”  

1 & 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2019 

 

 

 

1. ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟ  

Ο Ναπηαζιεηηθφο Όκηινο Αιεμαλδξνχπνιεο, πξνθεξχζζεη ηνλ αγψλα αλνηθηήο 

ζαιάζζεο “ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ 2019”. Ο αγψλαο ζα δηεμαρζεί ην άββαην 12 θαη ηε Κπξηαθή 13 

Οθησβξίνπ 2019. 

 

2. ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ  

Ο αγψλαο ζα δηεμαρζεί ζηηο πξνζβάζεηο ηνπ ιηκέλα Αβδήξσλ ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ ράξηε. 
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3. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  

Η δηεχζπλζε ηεο Γξακκαηείαο θαη ηεο Δπηηξνπήο Αγψλνο είλαη ε παξαθάησ: 

 Ναπηαζιεηηθφο Όκηινο Αιεμαλδξνχπνιεο  (Ν.Ο.Α) 

 Ληκάλη Αιεμαλδξνχπνιεο ΣΚ 68100- Αιεμαλδξνχπνιε 

 Σει: (+30) 25510-24774, (+30) 6977-253263 

 Fax: (+30) 25510-28577  

 Email: noaoffshoresail@gmail.com  

 Web site: www.noalex.gr 

 Η Γξακκαηεία ηηο εκέξεο ηνπ αγψλα ζα ιεηηνπξγεί ζην ιηκάλη Αβδήξσλ ζην θξεπίδσκα 

ηζηηνπιντθψλ ζθαθψλ.  

 

4. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  

Oη ηζηηνδξνκίεο ηνπ αγψλα ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ θαλνληζκνχο 

φπσο απηνί ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα : 

 Οη Γηεζλείο Καλνληζκνί Ιζηηνδξνκηψλ ηεο ISAF 2017-2020 (RRS). 

 Οη Καλφλεο Δμνπιηζκνχ Ιζηηνπινΐαο ηεο ISAF 2017-2020 (Equipment Rules of 

Sailing, ERS) 

 Οη Γηαηάμεηο ηεο Δζληθήο Αξρήο (ΔΙΟ) 2019 

 Ο Γηεζλήο Καλφλαο ORC Rating Systems 2019 - ORC International & ORC Club. 

 Ο Γηεζλήο Καλφλαο θαηακέηξεζεο IMS Rule 

 Ο εηδηθφο θαλνληζκφο αζθαιείαο γηα αγψλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζάιαζζαο ISAF 

Offshore Special Regulations 2019. 

 Ο αγψλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 4 ηνπ παξαπάλσ θαλνληζκνχ. 

 Όια ηα ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ VHF κε ηα θαλάιηα 16 θαη 72 . 

 Οη Δηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ/ΔΙΟ γηα αγψλεο Αλνηθηήο Θαιάζζεο 2019. 

 Απφ ηε δχζε έσο ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, ν Γηεζλήο Καλνληζκφο Απνθπγήο 

πγθξνχζεσλ ζηε Θάιαζζα (1972) φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην Ννέκβξην 1981 

αληηθαζηζηά ην Μέξνο 2 ησλ RRS. 

 Ο ηζρχσλ Αζιεηηθφο Νφκνο 

 Η παξνχζα Πξνθήξπμε Αγψλσλ, νη Οδεγίεο Πινπ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

 ε πεξίπησζε αληίθαζεο ππεξηζρχνπλ νη Οδεγίεο Πινπ. 

5. ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ  

5.1 Ιζρχεη ν Καλνληζκφο 2019 ηεο ISAF (ISAF Advertising Code) θαη σο εθ ηνχηνπ ηα 

ζθάθε πνπ επηζπκνχλ λα θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα πξέπεη 

λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ θαλνληζκνχ θαη επηπιένλ κε φζα 

νξίδεη ζρεηηθά ε Δζληθή ηνπο Αξρή. 

 5.2 θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ 

Δζληθή ηνπο αξρή θαη λα ην δειψζνπλ ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο. 
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6. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

6.1 ηνλ αγψλα γίλνληαη δεθηά ζθάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORC international ή ORC 

Club κε έγθπξν Πηζηνπνηεηηθφ Καηακεηξήζεσο 2019. 

6.2 Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 10€ αλά άηνκν θαη πεξηιακβάλεη ηε θηινμελία 

ησλ ζθαθψλ γηα 3 βξάδηα αιιά θαη φια ηα έμνδα δηνξγάλσζεο ηνπ αγψλα. Σα ζθάθε ζα 

θηινμελεζνχλ ζην θξεπίδσκα ηζηηνπιντθψλ ζθαθψλ ηνπ ιηκέλα Αβδήξσλ ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ ράξηε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

7.1 Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηδηνρείξσο ή κε email ζηελ 

γξακκαηεία ηνπ N.O.A. κέρξη ην άββαην 12 Οθησβξίνπ 2019 θαη ψξα 10:00. H Δπηηξνπή 

Αγψλα έρεη ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη απηήλ ηελ δηνξία. 

7.2 Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζην εηδηθφ έληππν δήισζεο 

ζπκκεηνρήο. 

7.3 Κάζε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 Αληίγξαθν έγθπξνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηακέηξεζεο 2019, φπσο απαηηνχλ ε Δζληθή 

Αξρή θαη νη θαλνληζκνί ηεο θιάζεο. 

 Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ ζθάθνπο ελ ηζρχ. 

 Καηάζηαζε πιεξψκαηνο. 

 Σν αληίηηκν ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο 

 Έγθξηζε ηεο ρνξεγίαο, εάλ ην ζθάθνο θέξεη δηαθήκηζε. 

7.4 Γελ ζα γίλεη δεθηή ζπκκεηνρή ζθάθνπο ζηνλ αγψλα, αλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ άξζξσλ. 
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 7.5 Δίλαη ζηελ θξίζε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο λα δερηεί δειψζεηο ζπκκεηνρήο θαη 

κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ππνβνιήο. 

 

8. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ  

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΓΙΑΓΡΟΜΔ-ΔΚΓΗΛΩΔΙ 

άββαην 12 Οθησβξίνπ 2019 10:00 Λήμε ρξνληθνχ νξίνπ ππνβνιήο 

δήισζεο. 

άββαην 12 Οθησβξίνπ 2019 10:00-10:30 πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ. 

άββαην12 Οθησβξίνπ 2019 11:00 Eθθίλεζε πξψηεο ηζηηνδξνκίαο: 

Σξίγσλν 6 λκ. 

Νφηηα απφ ην ιηκάλη ησλ  

Αβδήξσλ. 

άββαην 12 Οθησβξίνπ 2019 Μεηά ην ηέινο ηεο 1εο 

ηζηηνδξνκίαο 

Eθθίλεζε δεχηεξεο ηζηηνδξνκίαο:  

Σξίγσλν 6 λκ. 

Νφηηα απφ ην ιηκάλη ησλ  

Αβδήξσλ. 

Κπξηαθή 13 Οθησβξίνπ 2019 11:00 Eθθίλεζε ηξίηεο ηζηηνδξνκίαο:  

Σξίγσλν 6 λκ. 

Νφηηα απφ ην ιηκάλη ησλ  

Αβδήξσλ. 

Κπξηαθή 13 Οθησβξίνπ 2019 17:00 Σειεηή ιήμεο – Απνλνκέο. 

 

9. ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΚΛΑΔΩΝ 

 Η Δπηηξνπή Αγψλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπγρσλεχζεη ή λα δηαρσξίζεη ηηο θιάζεηο 

αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Η ζπγρψλεπζε ησλ 

θιάζεσλ ζα δνζεί ζηε πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ. 

 

10. ΤΣΗΜΑ ΓΙΟΡΘΩΔΩ ΥΡΟΝΟΤ  

Γηα φιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο ζα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα Time on Time Windward - Leeward 

Scoring System. 

 

11. ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

11.1 Θα ηζρχζεη ην ζχζηεκα Χακειήο Βαζκνινγίαο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α4 ησλ 

Γηεζλψλ Καλνληζκψλ Ιζηηνδξνκηψλ ηεο I.S.A.F. 2017-2020. 

11.2 Όιεο νη ηζηηνδξνκίεο βαζκνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 1. 

11.3 Ο αγψλαο είλαη έγθπξνο αλ πξαγκαηνπνηεζεί κία ηζηηνδξνκία. 

 

12. ΟΓΗΓΙΔ 

Οη Οδεγίεο Πινπ ζα δνζνχλ ζηνπο εληεηαικέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζθαθψλ ζηελ πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ. 
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13. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΚΑΦΩΝ  

13.1 Θα γίλεη έιεγρνο ζθαθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Αγψλσλ ηεο 

Δ.Α.Θ./Δ.Ι.Ο. 

13.2 ηελ δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Καηακέηξεζεο πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζθάθνο 

αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηακέηξεζεο καδί κε ην Measurement Inventory (φπνπ 

απαηηείηαη). 

13.3 Ο εληεηαικέλνο εθπξφζσπνο θάζε ζπκκεηέρνληνο ζθάθνπο ππνρξενχηαη πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο επηζεψξεζεο λα θαηαζέζεη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαηάινγν ησλ παληψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζην ζθάθνο. 

13.4 Σα ζθάθε ORCi & ORC Club νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηνλ αγψλα κφλν 

θαηακεηξεκέλα παληά. 

 

14. ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ  

14.1 Ο εληεηαικέλνο εθπξφζσπνο θάζε ζπκκεηέρνληνο ζθάθνπο νθείιεη λα θαηαζέζεη 

γξαπηή θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ επηβαηλφλησλ, ζε εηδηθφ έληππν πνπ δηαηίζεηαη 

απφ ηελ γξακκαηεία καδί κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο, έσο ην άββαην 12.10.19 θαη ψξα 

10:00. 

14.2 Μεηά απφ απηή ηελ εκεξνκελία αιιαγέο ζηελ ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ 

επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ ελεκεξσζεί γξαπηά ε Δπηηξνπή Αγψλσλ, ζε εηδηθφ έληππν πνπ 

ππάξρεη κέζα ζηηο Οδεγίεο Πινπ, ην αξγφηεξν 30 ιεπηά πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο ηζηηνδξνκίαο. 

14.3 Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη επζχλεο ηφζν ηνπ εληεηαικέλνπ εθπξφζσπνπ ηνπ 

ζθάθνπο φζν θαη ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ, ε δηαπίζησζε ιαλζαζκέλεο ή ειιηπνχο 

θαηάζηαζεο πιεξψκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη αθχξσζε ηνπ ζθάθνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ηζηηνδξνκία. 

14.4 Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο θάζε ζθάθνπο ORCi & ORC Club 

δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην αλαγξαθφκελν ζην πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο. 

 

15. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΥΡΗΗ  

15.1 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα απνδέρνληαη απηφκαηα φηη ν Ν.Ο.Α θαη ν 

ρνξεγφο ηεο δηνξγάλσζεο, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα επ’ αφξηζηνλ, λα δεκηνπξγνχλ, 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη πξνβάιινπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο, θηλεκαηνγξαθηθέο εηθφλεο θαη 

δσληαλέο αλακεηαδφζεηο ζε θηικ ή βίληεν θαη νπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή ηνπο θαηά ηελ 

δηάξθεηα θαη κεηά ηνπο αγψλεο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή απαίηεζε. Σα νλφκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη βηνγξαθηθφ πιηθφ κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή αλαπαξαρζνχλ 

κε νηνλδήπνηε γλσζηφ ηξφπν. 

15.2 Μπνξεί λα δεηεζεί απφ ηα ζθάθε λα θέξνπλ ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ζέζεο γηα 

αλάιπζε ηνπ αγψλα.  
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16. ΔΤΘΤΝΗ  

16.1 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα, απνδέρνληαη φηη δηέπνληαη απφ ηνπο Γηεζλείο 

Καλνληζκνχο Ιζηηνδξνκηψλ ηεο I.S.A.F. (RRS 2017 - 2020), ηηο Οδεγίεο πινπ θαη ηελ 

Πξνθήξπμε ηνπ Αγψλα. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρνληαη λα αλαιάβνπλ εμ’ νινθιήξνπ 

νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηηο λαπηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ζθάθνπο ηνπο, ηελ εμαξηία, ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο επίζεο 

απνδέρνληαη λα αλαιάβνπλ εμ’ νινθιήξνπ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα δεκηέο πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ ζε ηξίηα άηνκα ή ηα ππάξρνληά ηνπο, ηνπο εαπηνχο ηνπο ή ηα ππάξρνληά ηνπο, 

ηφζν ζηε ζηεξηά φζν θαη ζηε ζάιαζζα σο ζπλέπεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηνξγάλσζε, 

απαιιάζζνληαο απφ θάζε επζχλε ηνλ Ν.Ο.Α, ηελ Δπηηξνπή Αγψλσλ, ηελ Δπηηξνπή 

Δλζηάζεσλ, ηνλ ρνξεγφ, εάλ ππάξρεη, θαη νπνηνδήπνηε κέινο εκπιεθφκελν ζηελ 

δηνξγάλσζε θάησ απφ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα θαη απνδέρνληαη εμ’ νινθιήξνπ ηελ επζχλε γηα 

ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ελδπκαζία ησλ πιεξσκάησλ ησλ ζθαθψλ, ησλ αληηπξνζψπσλ θαη 

ησλ θηινμελνπκέλσλ ηνπο. 

16.2 Ο Ν.Ο.Α , ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Αγψλσλ, ν 

ρνξεγφο ηνπ αγψλα, εάλ ππάξρεη, θαη νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν εκπιεθφκελν ζηελ 

δηνξγάλσζε ηνπ αγψλα, δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ζσκαηηθή ή πιηθή δεκηά,  ηξαπκαηηζκφ 

ή ζάλαην ή φηη άιιν ήζειε ζπκβεί, πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηνλ αγψλα. ηελ δήισζε 

ζπκκεηνρήο, ν εληεηαικέλνο εθπξφζσπνο θάζε ζθάθνπο ζα απαηηεζεί λα ππνγξάςεη 

ζρεηηθή δήισζε φπνπ ζα απνδέρεηαη απηή ηελ απνπνίεζε επζχλεο. 

16.3 Η αζθάιεηα ηνπ ζθάθνπο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αζθάιεηαο πξνο ηξίηνπο, είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε / θπβεξλήηε, ν νπνίνο 

απαηηείηαη λα εμαζθαιίζεη φηη ην ζθάθνο είλαη απφιπηα αμηφπινν θαη θπβεξλάηαη απφ 

πιήξσκα ηθαλφ ζε αξηζκφ θαη εκπεηξία, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε 

λα αληηκεησπίζεη δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ο ηδηνθηήηεο / θπβεξλήηεο πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο γάζηξαο, ηεο εμαξηίαο θαη φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζθάθνπο. Ο ίδηνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη φινο ν εμνπιηζκφο αζθαιείαο ζπληεξείηαη 

θαηάιιεια θαη φηη ην πιήξσκα γλσξίδεη πνπ βξίζθεηαη θαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη. 

16.4 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνλ ζεκειηψδε θαλφλα R.R.S. 4 ηνπ Μέξνπο  Ι ησλ Γηεζλψλ 

Καλνληζκψλ Ιζηηνδξνκηψλ ηεο I.S.A.F. «Απφθαζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε ηζηηνδξνκία». 

 

17. ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΦΩΝ  

Όια ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε ζηνλ αγψλα “ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ 2019” νθείινπλ λα δηαζέηνπλ 

ηελ απφ ην λφκν Ν 2743/99 απαξαίηεηε, έγθπξε αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ηξίησλ. 

  

18. ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΩΝ  

Η ζπγθέληξσζε θπβεξλεηψλ ζα γίλεη ην άββαην 12.10.19 θαη ψξα 10.00 ζην 

θξεπίδσκα ηζηηνπιντθψλ ζθαθψλ ζην ιηκάλη Αβδήξσλ. 

 

 

 



 

ειίδα 8 απφ 8 

19. ΔΠΑΘΛΑ  

Έπαζια ηνπ αγψλα “ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ 2019” ζα απνλεκεζνχλ ζηνλ 1ν , 2ν θαη 3ν ληθεηή 

θάζε θιάζεο κε ηελ ιήμε ησλ ηζηηνδξνκηψλ. 

 

Η Οργανωτική Δπιτροπή 


