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ΟΓΖΓΗΔ ΠΙΟΤ 

ΑΓΧΛΑ “ΓΖΚΟΘΡΗΣΟ 2019”  

12 & 13 ΟΘΣΧΒΡΗΟΤ 2019 

 

 

 ΓΔΛΗΘΑ 

Ο Αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
4 ηεο πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα. 
 

ΓΗΑΦΖΚΗΔΗ  
Δθαξκόδεηαη ν Καλνληζκόο 20 ηεο ISAF (ISAF Advertising Code) θαη σο εθ ηνύηνπ 

ηα ζθάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ πξέπεη λα είλαη 

ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θαλνληζκνύ θαη επί πιένλ κε όζα νξίδεη 
ζρεηηθά ε Δζληθή Αξρή. 

Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλ. 20 ηνπ Καλνληζκνύ 2018 ηεο ISAF , ζα 
ηζρύζεη από ηελ  08:00 ηνπ αββάηνπ 12 Οθησβξίνπ κέρξη ηελ Κπξηαθή 13 Οθησβξίνπ 2019 
ζηηο 20:00 
 

ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΧΛΧΛ  

Σα γξαθεία ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζα εδξεύνπλ ζην θξεπίδσκα ηζηηνπιντθώλ 
ζθαθώλ ηνπ ιηκέλα Αβδήξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα  

Σει  :          6977253263 
    Email  :       noaoffshoresail@gmail.com 
 Web site :   www.noalex.gr 
 

ΑΛΑΘΟΗΛΧΔΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΧΛΗΕΟΚΔΛΟΤ  
 Οη αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζα αλαξηώληαη ζηνλ Δπίζεκν Πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα. 

 
 ΑΙΙΑΓΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΠΙΟΤ 
 Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο Οδεγίεο Πινπ ζα αλαξηάηαη ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ 
πξηλ από ηηο 11:00 ηεο εκέξαο πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρύ, κε εμαίξεζε  νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην 

Πξόγξακκα ησλ ηζηηνδξνκηώλ πνπ ζα αλαξηάηαη πξηλ ηελ 20:00 ώξα ηεο πξνεγνύκελεο 
εκέξαο πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρύ. 
 
 ΖΚΑΣΑ ΣΖ ΣΔΡΗΑ  
 Σα ζήκαηα ζηε ζηεξηά ζα επαίξνληαη ζηνλ ηζηό Γπηηθά ηνπ θξεπηδώκαηνο 
ηζηηνπιντθώλ ζθαθώλ ιηκέλα Αβδήξσλ. 
 

 ΖΚΑΣΑ ΣΖ ΘΑΙΑΑ  
 Σα ζήκαηα ζηε ζάιαζζα ζα επαίξνληαη επί ηζηνύ ζην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο 
Αγώλσλ. Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ηα ζήκαηα ζηε ζάιαζζα λα αλαθνηλώλνληαη θαη ζην 

VHF ζην θαλάιη 72, αιιά απηό δελ είλαη δεζκεπηηθό γηα ηελ Δπηηξνπή Αγώλα. 
 
 ΔΙΔΓΥΟ ΘΑΣΑΚΔΣΡΖΔΧΛ ΘΑΗ  ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΘΑΦΧΛ 

 Θα γίλεη έιεγρνο ησλ ζθαθώλ ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηηο Δηδηθέο δηαηάμεηο ηεο 
ΔΑΘ/ΔΙΟ γηα αγώλεο Αλνηθηήο Θαιάζζεο 2019 
 
 

mailto:noaoffshoresail@gmail.com
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 ΤΓΥΧΛΔΤΖ - ΓΗΑΥΧΡΗΚΟ ΣΟΙΟΤ  
 
 Θα ππάξμεη ζπγρώλεπζε θιάζεσλ ORC i θαη ORC club ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο 
πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα.  

 
 ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΗΣΗΟΓΡΟΚΗΧΛ 
 

ΗΣΗΟΓΡΟΚΗΑ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΧΡΑ ΔΘΘΗΛΖΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΓΗΑΓΡΟΚΖ  

 

Νν1 άββαην 12 

Οθησβξίνπ 2019 

13:00 Σξίγσλν πνπ νξίδεηαη από 

3 θόθθηλεο θπιηλδξηθέο 
ζεκαδνύξεο. 

Σα ζεκεία ζηξνθήο 
αθήλνληαη αξηζηεξά. 
2 δηειεύζεηο από θάζε 

ζεκείν ζηξνθήο. 

πλνιηθή απόζηαζε  6λ.κ 

Νν2 άββαην 12 

Οθησβξίνπ 2019 

Μεηά ηελ ιήμε ηεο 

πξώηεο 

ηζηηνδξνκίαο 

Σξίγσλν πνπ νξίδεηαη από 
3 θόθθηλεο θπιηλδξηθέο 

ζεκαδνύξεο. 
Σα ζεκεία ζηξνθήο 

αθήλνληαη αξηζηεξά. 
2 δηειεύζεηο από θάζε 

ζεκείν ζηξνθήο. 

πλνιηθή απόζηαζε  6λ.κ 

Νν3 Κπξηαθή 13 

Οθησβξίνπ 2019 

13:00 Σξίγσλν πνπ νξίδεηαη από 
3 θόθθηλεο θπιηλδξηθέο 

ζεκαδνύξεο. 
Σα ζεκεία ζηξνθήο 

αθήλνληαη αξηζηεξά. 
2 δηειεύζεηο από θάζε 

ζεκείν ζηξνθήο. 
πλνιηθή απόζηαζε  6λ.κ 

Η Δπηηξνπή Αγώλνο κπνξεί λα επηβξαρύλεη ηελ ηζηηνδξνκία, επαίξνληαο ην γξάκκα “S” κε 2 
ερεηηθά ζήκαηα. 

 
ην παξάξηεκα «Α» θαίλεηαη ην ζθαξίθεκα ηνπ ζηίβνπ 

 

 ΔΘΘΗΛΖΖ ΘΑΦΧΛ  
 Η εθθίλεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ Καλόλα 26 ησλ Καλνληζκώλ RRS 2017-2020 
κε πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηνλ επηζείνληα «1» θαη πξνπαξαζθεπαζηηθό ην ζήκα «P». Έλα 
ζθάθνο πνπ δελ εθθηλεί εληόο 20 ιεπηώλ κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζήο ηνπ, ζα 
βαζκνινγείηαη σο κε εθθηλήζαλ (DNS), ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλόλα Α4 ησλ R.R.S.    
 Οη ρξόλνη δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη από ηα νπηηθά ζήκαηα. Η 
απνηπρία ελόο ερεηηθνύ ζήκαηνο πξέπεη λα αγλνείηαη. 

 
  
 ΚΔΡΗΘΖ ΑΛΑΘΙΖΖ  
 Μεξηθή αλάθιεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 29.1 ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ 
Ιζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF. Η Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα πξνζπαζήζεη λα εηδνπνηήζεη νλνκαζηηθά ηα 
ζθάθε πνπ εθθίλεζαλ πξόσξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε κε αλαθνίλσζε ησλ πξνώξσο 

εθθηλεζάλησλ ζθαθώλ δελ επηδέρεηαη αίηεζε γηα απνθαηάζηαζε. 

Έλα ζθάθνο πνπ εθθίλεζε πξόσξα έρεη 20 ιεπηά ρξόλν γηα λα επαλνξζώζεη. 
  
 
 
 ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΘΙΖΖ  
 Γεληθή αλάθιεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 29.2 ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ 

Ιζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF. 
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 ΓΡΑΚΚΖ ΔΘΘΗΛΖΖ 
 Η λνεηή επζεία κεηαμύ: 

 -εκαίαο κε πνξηνθαιί ρξώκα επί ηνπ ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ πνπ 
απνηειεί ην δεμί άθξν ηεο γξακκήο εθθίλεζεο. 
 -Κπιηλδξηθό ζεκαληήξα ρξώκαηνο θίηξηλνπ πνπ απνηειεί ην αξηζηεξό άθξν ηεο 
γξακκήο εθθίλεζεο. 
 Μεηά ην ρξνληθό όξην ησλ 20 ιεπηώλ από ηελ εθθίλεζε, ηα ζθάθε πνπ γηα 
νπνηνδήπνηε ιόγν δελ πέξαζαλ ηελ γξακκή εθθηλήζεσο ζεσξνύληαη DNS. Η Δπηηξνπή 
Αγώλσλ δηθαηνύηαη λα παξαηείλεη ην ρξνληθό όξην εθθίλεζεο ησλ 20 ιεπηώλ, θαηά ηελ θξίζε 

ηεο, ζε πεξίπησζε λελεκίαο. 

 Όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη ηδαληθέο ή ζε πεξίπησζε ηερληθνύ θσιύκαηνο, 
ηα ζθάθε Δπηηξνπήο Αγώλσλ κπνξνύλ λα θξαηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο 
κεραλή. Απηό δελ απνηειεί αηηία γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο πξνο ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ. 
 
 ΓΡΑΚΚΖ ΣΔΡΚΑΣΗΚΟΤ  

 Η λνεηή επζεία κεηαμύ: 
 -εκαίαο κε κπιε ρξώκα επί ηνπ ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ πνπ απνηειεί ην 
δεμί άθξν ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνύ, 
 -Κπιηλδξηθό ζεκαληήξα ρξώκαηνο θίηξηλνπ πνπ απνηειεί ην αξηζηεξό άθξν ηεο 
γξακκήο ηεξκαηηζκνύ. 
 
 ΥΡΟΛΗΘΑ ΟΡΗΑ 

 Γηα όια ηα ζθάθε  θαηακεηξεκέλα είηε θαηά ORC i είηε θαηά ORC club , ηα ρξνληθά 
όξηα ηεξκαηηζκνύ ηνπο ην απνηέιεζκα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ Γεληθνύ Βαζκνύ 
Ιθαλόηεηνο (GPH) επί ηνλ αξηζκό κηιίσλ ηεο δηαδξνκήο επί ηνλ ζπληειεζηή 2,5.  ε 

πεξίπησζε επηβξάρπλζεο δελ αιιάδνπλ ηα ρξνληθά όξηα ηεξκαηηζκνύ 
  
 ΤΣΖΚΑ ΓΗΟΡΘΧΖ ΥΡΟΛΟΤ  
 Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα Time on Time Windward - Leeward γηα όιεο ηηο 

ηζηηνδξνκίεο. 
  
 ΤΣΖΚΑ ΒΑΘΚΟΙΟΓΗΑ, ΗΟΒΑΘΚΗΔ 
 Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο (Παξάξηεκα A4) ησλ Γηεζλώλ 
Καλνληζκώλ Ιζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ληθεηήο ζα είλαη ην ζθάθνο 
κε θαιύηεξε ζέζε ζηελ ηειεπηαία ηζηηνδξνκία. Δάλ νινθιεξσζεί έζησ θαη κηα ηζηηνδξνκία ν 

αγώλαο ζεσξείηαη έγθπξνο. 
  
 ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΔ ΠΟΗΛΔ  
 Θα εθαξκνζηεί πνηλή κίαο ζηξνθήο γηα επαθή ζεκείνπ ζηξνθήο θαη δύν ζηξνθώλ 

γηα παξάβαζε θαλόλα ηνπ Μέξνπο 2 ησλ  (RRS 44) 
 
 ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ ΚΔΧ VHF – ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΑ ΒΟΖΘΖΚΑΣΑ-ΘΑΣΑΓΡΑΦΓΖ 

ΘΔΖ 
Σν θαλάιη επηθνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα είλαη ην 72 ηνπ VHF . Έλα 

ζθάθνο όηαλ αγσλίδεηαη, εθηόο από επηθνηλσλία κε ηελ Δπηηξνπή αγώλσλ, δελ επηηξέπεηαη 
λα ιακβάλεη ή κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο ζε όια ηα ζπκκεηέρνληα 
ζθάθε. 
 Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ειεθηξνληθνύ βνεζήκαηνο. 
 Σα ζθάθε ζπζηήλεηαη λα έρνπλ ελεξγνπνηεκέλε ηελ εθαξκνγή Raceqs γηα θηλεηά 

ζε mode tracking, ζε θάπνην θηλεηό εληόο ηνπ ζθάθνπο γηα λα γίλεηαη θαηαγξαθή ηνπ 
ίρλνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα αλάιπζε ηνπ αγώλα. Οδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηεο 
εθαξκνγήο ζα δνζνύλ ζηελ ζπγθέληξσζε θπβεξλεηώλ.  
 

 ΔΓΘΑΣΑΙΔΗΦΖ ΑΓΧΛΑ  
 θάθε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν εγθαηαιείςνπλ ηνλ αγώλα 

είλαη ππνρξεσκέλα λα εηδνπνηήζνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηό ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, κε ην VHF 
ζην θαλάιη 72 ή ηειεθσληθώο ζην 6977253263. 
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ΓΖΙΧΖ ΣΖΡΖΖ ΘΑΛΟΛΗΚΧΛ 
 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, δελ ηεξήζεθαλ νη θαλνληζκνί πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ηνπ Αγώλα θαη ηηο Οδεγίεο Πινπ,  ν εληεηαικέλνο 
εθπξόζσπνο ηνπ ζθάθνπο νθείιεη λα ην δειώζεη γξαπηά ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, ην 

αξγόηεξν δύν (2) ώξεο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο, ζην Δηδηθό Έληππν, 
πνπ δηαζέηεη ε Δπηηξνπή Αγώλσλ. 
 
 ΔΛΣΑΔΗ 
 Σπρόλ ελζηάζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ην αξγόηεξν δύν ώξεο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό 
ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο. Οη ελζηάζεηο ζα εθδηθαζηνύλ ζηελ αίζνπζα ηνπ Porto Avdira ζε 
εκέξα θαη ώξα πνπ ζα αλαθνηλσζεί. Οη εληεηαικέλνη εθπξόζσπνη κε δηθή ηνπο επζύλε 

νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ ηνπο κάξηπξεο ηνπο ώζηε λα παξαζηνύλ. 

  
 ΘΑΣΑΣΑΖ ΠΙΖΡΧΚΑΣΟ-ΤΓΘΔΛΣΡΧΖ ΘΤΒΔΡΛΖΣΧΛ 
 Οη εληεηαικέλνη εθπξόζσπνη ησλ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ 
γξαπηή θαηάζηαζε κε ηα νλόκαηα όισλ ησλ επηβαηλόλησλ, ζε εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη 
ζηε Γξακκαηεία καδί κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο, ην αξγόηεξν κε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλάληεζεο θπβεξλεηώλ ην άββαην 12/10/2019 ζηηο 11:00 ζηελ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα. 
Αιιαγέο ζηε ζύλζεζε ησλ πιεξσκάησλ επηηξέπνληαη κόλν εθόζνλ ελεκεξσζεί γξαπηά ε 
Δπηηξνπή Αγώλσλ, κέρξη 50 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηζηηνδξνκίαο. 
 
 ΑΘΗΛΖΗΑ ΚΖΥΑΛΧΛ  
 Οη κεραλέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ πξέπεη λα κελ ιεηηνπξγνύλ έλα ιεπηό κεηά 
ην  πξνπαξαζθεπαζηηθό ζήκα ηεο εθθίλεζεο (4ιεπην). Απαγνξεύεηαη ρξήζε κεραλήο γηα 

πξόσζε ηνπ ζθάθνπο (RRS 42). 
 
 ΛΑΤΗΠΙΟΗΑ ΣΖ ΛΤΥΣΑ  

 Μηα ώξα πξηλ από ηε δύζε ηνπ ειίνπ ν Γηεζλήο Καλνληζκόο Απνθπγήο 
πγθξνύζεσλ ζηε ζάιαζζα αληηθαζηζηά ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Μέξνπο 2 ησλ Γηεζλώλ 
Καλνληζκώλ Ιζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF. 
 

 ΔΤΘΤΛΖ  
 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ ζεκειηώδε Καλόλα 4 ησλ RRS 
«Απόθαζε γηα ηελ εθθίλεζε ηεο Ιζηηνδξνκίαο» αλήθεη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ θπβεξλήηε θάζε 
ζθάθνπο θαη κε ηελ δηθή ηνπ απόιπηα επζύλε απνθαζίδεη λα εθθηλήζεη κία ηζηηνδξνκία θαη 
λα παξακείλεη ζηνλ αγώλα. 
 Σόζν ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή όζν θαη νπνηνζδήπνηε εκπιεθόκελνο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ αγώλα δελ θέξνπλ θακία επζύλε γηα πιηθή απώιεηα, δεκία ζην ζθάθνο ή ζηνλ 
εμνπιηζκό, ζσκαηηθό ηξαπκαηηζκό ή νηηδήπνηε άιιν ζπκβεί ζηνπο αγσληδόκελνπο ή ηα 
ζθάθε ηνπο πξηλ, κεηά ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα , ηόζν ζηελ ζηεξηά όζν θαη ζηελ 
ζάιαζζα. 

  
 ΔΠΑΘΙΑ  
 Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνλ 1ν – 2ν  θαη 3ν ληθεηή όισλ ησλ θιάζεσλ. 

 
 ΔΠΗΣΡΟΠΔ   

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΝΣΑΔΩΝ 

Πξόεδξνο ηκζηξίθεο Αγγεινο  Πξόεδξνο Χαηδεθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο 

Μέινο Ράλνο Οξέζηεο Μέινο Απόζηνινο Μαληδίδεο 

Μέινο Ραινύζεο Αζαλάζηνο Μέινο Κνληνγηώξγεο Αλδξέαο 

 
Γξακκαηεία: Χαηδνπνύινπ Μαξηάλλα 

 
 

Ζ Οργανωτική Δπιτροπή 

 

 

 

 



 

ειίδα 6 από 6 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ «Α» 

ΘΑΡΗΦΖΚΑ ΣΗΒΟΤ 

 

 

  

Ο ζηίβνο ζα πξνζαλαηνιηζηεί ζηνλ 

αιεζή άλεκν ζε απηήλ ηελ πεξηνρή 


