ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ
ΑΓΩΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL
«ΝΕΑΡΥΟ 2018 »
ΙΣΙΟΠΛΟΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ

27 -28/01/2018
ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟ
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

1. ΟΡΓΑΝΧΖ Ο Ιζηηνπινηθνο Οκηινο Αγ. Νηθνιάνπ θαη ε Διιεληθή Ιζηηνπιντθή Οκνζπνλδία
ζύκθσλα κε ην εηήζην πξόγξακκα ηνπο, αγώλσλ θαη εθδειώζεσλ ζε ζπλεξγζία κε ηελ Γεκνηηθή
Αλώλπκε Δηαηξεία Αγ. Νηθνιάνπ θαη ηελ Πνιηηηζηηθό Αζιεηηθό Οξγαληζκό Γήκνπ Αγ.
Νηθνιάνπ , δηνξγαλώλνπλ Παγθξήηην Γηαζπιινγηθό Αγώλα κε ηελ επσλπκία « ΝΔΑΡΧΟ 2018 »
ζηηο 27-28/01/2018 γηα ηελ θαηεγνξία Optimist - Laser 4,7 θαη Laser RDL.
2.ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΓΧΝΧΝ
Η Γξακκαηεία αγώλσλ είλαη ε γξακκαηεία ηνπ Ιζηηνπινηθνύ Οκίινπ Αγ. Νηθνιάνπ ηει-fax
2841025095 ,email: altsiadi@otenet.gr & dimitriosanastasiou@yahoo.gr .
ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ
Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ θόιπνπ ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ.
3.ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ βάζεη:
Α. ησλ Γηεζλώλ θαλνληζκώλ ηζηηνδξνκηώλ 2017-2020 (RRS-WS)
B. ησλ θαλνληζκώλ ησλ θιάζεσλ
Γ. ηεο πξνθήξπμεο
Γ. ησλ νδεγηώλ πινπ
Δ. ησλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηεο Δ.Ι.Ο.
η. Οη νδεγίεο πινπ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θαλόλεο, όπνπ επηηξέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 86 RRS-WS)
ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ
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4.ΓΖΛΧΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αζιεηέο – αζιήηξηεο , θάηνρνη δειηίνπ ηεο Δ.Ι.Ο. κε εηήζηα ηαηξηθή
γλσκάηεπζε θαη νη νπνίνη έρνπλ γελλεζεί από ηελ 1/1/2003 θαη κεηά γηα ηελ θαηεγνξία
ΟPTIMIST, (1/1/2007 11ρξνλα).Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζηα 5 euro αλά αζιεηή.
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα ππνβάιινληαη κε fax ή κε email ζηε Γξακκαηεία ησλ αγώλσλ
fax2841025095 θαη ειεθηξνληθά ζην altsiadi@otenet.gr θαη dimitriosanastasiou@yahoo.gr έσο
θαη ηελ Σεηάξηε 24/01/2018. Όια ηα ζπλνδά ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην
έλαληη ηξίησλ.

5.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΧΝ
5.1 Σο ππόγπαμμα ηων αγώνων έσει ωρ εξήρ:
άββαηο 27 /01/2018
10:00 – 11:00 Αθίμεηο – εγγξαθέο.
11:30 πγθέλξσζε Αζιεηώλ – ελεκέξσζε αγώλα.
13:00 Δλαξμε ηζηηνδξνκηώλ
Κςπιακή 28/01/2018
10:00- 15:00 Ιζηηνδξνκίεο
17:30 Απνλνκέο Δπάζισλ
Σο σπονιδιάγπαμμα ηος αγώνα θα ηηπηθεί αςζηηπά εκηόρ κωλύμαηορ ηηρ διοπγανώηπιαρ
απσήρ και ηηρ Δ.Α.
5.2 Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο ηζηηνδξνκίεο. Γελ ζα
δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξεο από 6 ηζηηνδξνκίεο. Δάλ δηεμαρζνύλ 4 θαη πιένλ ηζηηνδξνκίεο θαη πάλσ ζα
εμαηξείηαη ε κία ρεηξόηεξε (1).
5.3 Ο αγώλαο ζα είλαη έγθπξνο αλ πξαγκαηνπνηεζνύλ έζησ θαη 1 ηζηηνδξνκία ,θαη ζα αξηζκνύληαη κε ηε
ζεηξά πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο.
6. ΚΑΦΖ ΤΠΣΖΡΗΞΖ
Tα ζθάθε ππνζηήξημεο πξέπεη λα δεισζνύλ ζηελ γξακκαηεία ησλ αγώλσλ.
Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, λα θνξνύλ ην
βξαρηόιη αζθαιείαο (quick-stop) πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθόπηε ηεο κεραλήο θαζώο θαη
λα είλαη θάηνρνη δηπιώκαηνο ηαρππιόνπ.
Κάζε νκάδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζπλνδεπηηθό ζθάθνο.
ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ
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7.ΑΠΟΚΖΡΤΞΖ ΔΤΘΤΝΖ
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, RRS-WS. Ο
δηνξγαλσηήο Όκηινο θαη νη Δπηηξνπέο δε θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε
άηνκα ή πξάγκαηα ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Βιέπε
ηνλ θαλόλα 4 «Απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε αγώλα». Η δηνξγαλώηξηα αξρή δελ απνδέρεηαη θακία
επζύλε γηα δεκία πιηθώλ ή ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην πνπ δύλαηαη λα ππνζηεί θαλείο από γεγνλόηα
ζπλαθή πξηλ, ή θαηά ηελ δηάξθεηα, ή κεηά από ηελ δηνξγάλσζε.
8. ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ
Όια ηα ζπλνδεπηηθά ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηε λνκνζεζία θάιπςε
(540.000€).
Γηα όια ηα αγσληδόκελα ζθάθε νξίδεηαη, σο ειάρηζηε αζθαιηζηηθή θάιπςε ην πνζό ησλ 540.000€
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο.
9.ΦΗΛΟΞΔΝΔΗΑ Σα ζθάζε ζα θηινμελεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ IOAN.
10. ΑΠΟΝΟΜΔ
Θα απνλεκεζνύλ έπαζια γηα ηα OPTIMIST ζηελ Γεληθή , αγόξηα, θνξίηζηα optimist & ζηα 11ρξνλα
αγόξηα θαη θνξίηζηα (2007 θαη ελζελ) Κύπειια ηελ θαηεγνξία Laser 4,7 ζηελ Γεληθή θαη ζηελ θαηεγνξία
RDL ζηελ Γεληθή θάζε θαηεγνξία πθίζηαηαη ζαλ θαηεγνξία γηα ηηο απνλνκέο εθόζνλ ζπκπιεξσζνύλ 5
ζπκκεηνρέο θαη άλσ, ( Δκπξόζεζκα).
Από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή.

ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ

ΥΟΡΖΓΟΗ

ΥΟΡΖΓΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ
ΑΓΩΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL
«ΝΕΑΡΥΟ 2018 »
ΙΣΙΟΠΛΟΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ
ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟ 27-28/01/2018
ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ

1.

ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ
Η Διιεληθή Ιζηηνπιντθή Οκνζπνλδία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ιζηηνπνηθό Οκηιν Αγ. Νηθνιάνπ θαη
ηελ ΓΑΔΑΝ & ΠΑΟΓΑΝ, δηνξγαλώλνπλ ηνλ Παγθξήηην Γηαζπιινγηθό αγώλα γηα ζθάθε optimist,
Laser 4,7 & Laser RDL κε ηελ επσλπκία «ΝΔΑΡΧΟ 2018 »
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ , ην άββαην 27 θαη ηελ Κπξηαθή 28 Ιαλνπαξίνπ 2018 ζηνλ θόιπν
ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ.

2.

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ
Ο αγώλαο ζα δηέπεηαη από:
Σνπο “Γηεζλείο Καλνληζκνύο Ιζηηνδξνκηώλ ηεο WS 2017- 2020 (RRS)
Σνπο Καλνληζκνύο ηεο IODA
Σελ Πξνθήξπμε ηνπ Αγώλα .
Σηο Οδεγίεο Πινπ .
Σηο εγθπθιίνπο ηεο Δζληθήο Αξρήο.







3. ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ
Οη αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ
πνπ βξίζθεηαη έμσ από ηα γξαθεία ηεο Γξακκαηείαο ησλ Αγώλσλ.
ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ
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4.ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ
Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο νδεγίεο πινπ ζα αλαξηάηαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ πξηλ ηηο
10.00 ώξα ηεο εκέξαο πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ, εθηόο από νπνηαλδήπνηε αιιαγή ζην πξόγξακκα ησλ
αγώλσλ πνπ ζα αλαξηάηαη πξηλ ηηο 21.00 ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ.
5.ΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΣΔΡΗΑ
Σα ζήκαηα ζηελ ζηεξηά ζα επαίξνληαη ζηνλ θεληξηθό ηζηό ηνπ Οκίινπ πνπ
βξίζθεηαη δίπια ζηα γξαθεία ηεο Γξακκαηείαο ησλ Αγώλσλ.
b.
Όηαλ ν απαληεηηθόο επηζείσλ «ΑP» επαίξεηαη ζηελ ζηεξηά ην «1 ιεπηό»
αληηθαζίζηαηαη κε «30 ιεπηά» ζηα ήκαηα Αγώλσλ «ΑP» ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ
Ιζηηνδξνκηώλ ηεο WS.
a.

6.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΧΝ
6.1
Σν πξόγξακκα ησλ Αγώλσλ είλαη ην αθόινπζν:
Ζμέπα

Ζμεπ/νία

Ππόγπαμμα Αγώνων

ΑΒΒΑΣΟ

27/01/18

Αθίξειρ – εγγπαθέρ

ΑΒΒΑΣΟ

27/01/18

ςγκένηπωζη
Αθληηών
Δνημέπωζη Αγώνα
Ηζηιοδπομίερ 1η, 2η, 3η

ΑΒΒΑΣΟ

27/01/18

Ηζηιοδπομίερ 4η 5η ,6η
ΚΤΡΗΑΚΖ

Πποειδοποιηηικό
ήμα / Χπα
10:00- 11:00
–

11:30:00
12:55:00
09:55

28/01/18
Σελεηή απονομήρ Δπάθλων

17:30
6.2 Η Δπηηξνπή Αγώλα κπνξεί λα κεηαηξέςεη ην πξόγξακκα ηζηηνδξνκηώλ αλάινγα κε ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο. Μηα έμηξα ηζηηνδξνκία ηε κέξα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ππό ηνλ όξν, όηη
ζα μεπεξάζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκό ηζηηνδξνκηώλ ηεο εκέξαο κόλν θαηά κηα, θαη ζα
πξνβιέπεηαη απηό από ηηο νδεγίεο πινπ.
6.3Σελ Κπξηαθή 28/01 δελ ζα δνζεί πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα κεηά ηηο 14.55 εθηόο θαη αλ πξνθύςεη
Γεληθή Αλάθιεζε. Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ αγώλα ζα ηεξεζεία απζηεξά εθηόο θσιιύκαηνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο αξρήο ή ηεο Δ.Α.
6.4ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΟPTIMIST
Οπσο ζπλλεκέλν παξάξηεκα. START - 1-4S-1-2-3-4-FINISH
6.5 ΓΗΑΓΡΟΜΖ LASER 4,7& LASER RDL
Οπσο ζπλλεκέλν παξάξηεκα.START -1-2-3-2-3-4-FINISH
ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ
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6.6 Δίλαη ζηελ επρέξεηα ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα ζε πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο δελ ην επηηξέπνπλ λα
αληηθαηαζηήζεη ηηο παξαπάλσ δηαδξνκέο , ζε θάπνηα ηζηηνδξνκία κε απιή δηαδξνκή Οξηζα – Πξύκα ,
ζηελ πεξίπησζε απηή ζα επαίξεηαη ο επιζείων 1
θαη ζα αλαθνηλώλεηαη ν αξηζκόο
ησλ παιιηλδξνκηθώλ δηαδξνκώλ ζε πίλαθα πνπ ζα ππάξρεη ζην ζθάθνο επηηξνπήο κε ηελ ελδεημε L1 ή L2 ,
ή L3. Ο επηζίσλ 1 ζα αλαξηάηαη πξίλ ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ( 5ιεπην)
εκαληήξεο θίηξηλνπ ρξσκαηνο ζα απνηεινύλ ηα ζεκεία ηνπ ζηηβνπ , νπσο απηά εληνπίδνληαη ζηα
παξαπάλσ ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ ζηίβνπ. Η ζεκαδνύξα αιιαγήο ζα θίηξηλε κε καύξε κπάληα.
3.
ΔΚΚΗΝΖΖ
Οη ηζηηνδξνκίεο ζα εθθηλνύλ ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 26 κε ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα λα δίδεηαη 5
ιεπηά πξηλ ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο.
Πξώηα ζα δίδεηαη ε εθθίλεζε γηα ηα Laser θαη ην top ηεο εθθίλεζεο ησλ Laser ζεκαίλεη ην
πξνεηδνπνηεηηθό ηεο εθθίλεζεο ησλ Optimist.
4.
ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΘΔΔΧ ΣΟΤ ΔΠΟΜΔΝΟΤ ΖΜΔΗΟΤ
Γηα λα αιιάμεη ε ζέζε ελόο ζεκείνπ, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα πνληίζεη έλα λέν ζεκείν (ή ζα κεηαθηλήζεη
ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνύ) θαη ζα αθαηξέζεη ην αξρηθό ζεκείν όζν ην δπλαηόλ γξεγνξόηεξα. Η αιιαγή ζα
ζεκαίλεηαη πξηλ ην πξνπνξεπόκελν ζθάθνο αξρίζεη ην ζθέινο, παξόιν πνπ ην λέν ζεκείν κπνξεί λα κελ
βξίζθεηαη αθόκα ζηελ ζέζε ηνπ. Οπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν πνπ ζα παξαθακθζεί κεηαγελέζηεξα κπνξεί
λα κεηαθηλεζεί ρσξίο πεξαηηέξσ εηδνπνίεζε έηζη ώζηε λα δηαηεξεζεί ε γεσκεηξία ηεο δηαδξνκήο. Οηαλ ζε
επόκελε αιιαγή ην λέν ζεκείν αληηθαζίζηαηαη, ζα αληηθαηαζηαζεί κε ην αξρηθό ζεκείν.
5.
ΤΣΖΜΑ ΠΟΗΝΧΝ
9.1Θα εθαξκνζηεί ε πνηλή δύν ζηξνθώλ γηα παξαβίαζε ηνπ Μέξνπο 2 ησλ RRS θαη κίαο ζηξνθήο γηα
ηελ παξαβίαζε ηνπ θαλόλα 31.
9.2
Έλα ζθάθνο πνπ εθηέιεζε κηα πνηλή ή απνζύξεηαη ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 44.1, ή παξαβίαζε
έλα θαλόλα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Πξνθήξπμε ηνπ αγώλα θαη ηηο παξνύζεο Οδεγίεο Πινπ, νθείιεη
λα ππνβάιεη «Γήισζε Με Σήξεζεο Καλνληζκώλ» (Acknowledgement Form) ζηα γξαθεία ηεο
Δπηηξνπήο Αγώλσλ κέζα ζην ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ.
6.

ΥΡΟΝΗΚΑ ΟΡΗΑ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟΤ
θάθε πνπ δελ ζα ηεξκαηίζνπλ κέζα ζε 15 λεπηά από ην πξώην ζθάθνο πνπ ζα ηζηηνδξνκήζεη ηελ
δηαδξνκή θαη ζα ηεξκαηίζεη ζα βαζκνινγεζνύλ «σο κε ηεξκαηηζζέληα (DNF). Απηό απνηειεί
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλόλα Α4.1 ησλ RRS.
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7.ΔΝΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
7.1
Έληππα ελζηάζεσλ δηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα
θαηαηίζεληαη εθεί, κέζα ζην ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ.
7.2
Σν ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ γηα θάζε ζθάθνο ζα είλαη κία (1) ώξα κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό
ηνπ.
7.3 Η Γξακκαηεία ησλ Αγώλσλ ζα ελεκεξώζεη ηνπο αγσληδόκελνπο πνπ είλαη δηάδηθνη ζε κηα αθξόαζε,
γηα ηνλ ηόπν θαη ηνλ ρξόλν ηεο αθξόαζεο.
7.4

7.5

8
8.1
8.2

Σελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ αγώλα κηα αίηεζε γηα επαλεμέηαζε πξέπεη λα θαηαηίζεηαη: κέζα ζην
ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ, εθόζνλ ν δηάδηθνο πνπ δεηά επαλεμέηαζε πιεξνθνξήζεθε ηελ
απόθαζε ηελ πξνεγνύκελε εκέξα
όρη αξγόηεξα από 30 ιεπηά από ηελ ζηηγκή πνπ ν δηάδηθνο πνπ δεηά επαλεμέηαζε πιεξνθνξήζεθε
ηελ απόθαζε ηελ ίδηα εκέξα.
ηνλ θαλόλα 61.1 πξνζηίζεηαη: θάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη έλζηαζε πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηελ
Δπηηξνπή Αγώλσλ γηα ην ζθάθνο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε έλζηαζε, ακέζσο κεηά ηνλ
ηεξκαηηζκό ηνπ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα Χακειήο Βαζκνινγίαο, Παξάξηεκα Α ησλ RRS.
Έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 6 ηζηηνδξνκίεο. O αγώλαο είλαη έγθπξνο , εθόζνλ νινθιεξσζεί έζησ θαη
1 ηζηηνδξνκία. Δθόζνλ πξαγκαηνπνηεζνύλ ιηγόηεξεο από 4 ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία θάζε
ζθάθνπο ζηελ ζεηξά, ζα είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηώλ πνπ έιαβε ζε θάζε ηζηηνδξνκία.

8.3 Δθόζνλ νινθιεξσζνύλ 4 θαη πιένλ ηζηηνδξνκίεο, ε βαζκνινγία θάζε ζθάθνπο ζηελ ζεηξά, ζα είλαη
ην άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηώλ πνπ έιαβε ζε θάζε ηζηηνδξνκία εμαηξνπκέλεο ηεο ρεηξόηεξεο.
9.ΚΑΦΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
9.1
Σα ζθάθε ππνζηήξημεο πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ θαη είλαη ππνρξεσηηθό
λα δειώλνπλ ηνλ αξηζκό θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ εθάζηνηε ρεηξηζηή. Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα είλαη
ππεύζπλνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, λα θνξνύλ ην βξαρηόιη αζθαιείαο (quick - stop) πνπ ζπλδέεηαη κε ην
δηαθόπηε ηεο κεραλήο θαζώο θαη λα είλαη θάηνρνη δηπιώκαηνο ηαρππιόνπ.
9.2
Σα ζθάθε ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ καθξηά από ηελ πεξηνρή όπνπ αγσλίδνληαη
ζθάθε από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο ηζηηνδξνκίαο κέρξη όια ηα ζθάθε λα ηεξκαηίζνπλ ηελ
ηζηηνδξνκία ή ε επηηξνπή αγώλσλ ζεκάλεη αλαβνιή, γεληθή αλάθιεζε ή δηαθνπή ηεο ηζηηνδξνκίαο.
9.3
Γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηζηηνδξνκία ηα ζθάθε ππνζηήξημεο κπνξνύλ λα θηλνύληαη θαηά
κήθνο ησλ πιεπξώλ ηνπ ζηίβνπ, πεξίπνπ 100 κέηξα από ηελ πεξηνρή ησλ αγώλσλ.
9.4
θάθνο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ ή ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ κπνξεί λα ππνδείμεη ζε έλα ζθάθνο
ππνζηήξημεο λα απνκαθξπλζεί πεξηζζόηεξν από ηελ πεξηνρή ησλ αγώλσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ελ
ιόγσ ζθάθνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί άκεζα.
9.5
Η παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 22 ησλ νδεγηώλ πινπ κπνξεί λα ηηκσξεζεί κε αθύξσζε από ηε
ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία όισλ ησλ ζθαθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζθάθνο ππνζηήξημεο ή κε άιιε πνηλή
ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ.
ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ
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10 .ΑΡΗΘΜΟΗ ΗΣΗΧΝ
Κάζε ζθάθνο πξέπεη λα θέξεη αξηζκνύο επί ησλ ηζηίσλ ηνπ, νη νπνίνη ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη
εκθαλείο θαη όρη ίδηνη κε άιινπ αγσληδόκελνπ ζθάθνπο ζηνλ απηό αγώλα.
11.ΡΤΠΑΝΖ
Σα ζθάθε δελ πξέπεη λα πεηνύλ απνξξίκκαηα ζηε ζάιαζζα.

12.ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΛΖΡΧΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
16.1Αληηθαηάζηαζε πιεξώκαηνο επηηξέπεηαη εθ’ όζνλ ελεκεξσζεί γξαπηά ε Δπηηξνπή Αγώλσλ, ην
αξγόηεξν (κία) 1 ώξα πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο ηζηηνδξνκίαο πνπ αθνξά.
16.2 ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή απώιεηαο εμνπιηζκνύ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε κόλν κε
έγγξαθε βεβαίσζε από ηελ Δπηηξνπή αγώλα. Αηηήζεηο γηα αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ πξέπεη λα
γίλνπλ πξνο ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ ην γξεγνξόηεξν δπλαηό κεηά ηελ θαηαζηξνθή ή ηελ απώιεηα.
13.ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ
Κάζε αγσληδόκελν ζθάθνο πξέπεη λα δηαζέηεη αζθαιηζηηθή θάιπςε .
14.ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΚΑΦΧΝ
Σα ζθάθε ζα παξακέλνπλ ζηελ δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ
θαηακεηξήζεσλ ρσξίο πξνεγνύκελε πξνεηδνπνίεζε πξηλ από ηελ έλαξμε, ή κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό
θάζε ηζηηνδξνκίαο.
15. ΑΠΟΝΟΜΔ
Θα απνλεκεζνύλ έπαζια γηα ηα OPTIMIST ζηελ Γεληθή , αγόξηα, θνξίηζηα optimist & ζηα 11ρξνλα
αγόξηα θαη θνξίηζηα (2007 θαη ελζελ) Κύπειια ηελ θαηεγνξία Laser 4,7 ζηελ Γεληθή θαη ζηελ
θαηεγνξία RDL ζηελ Γεληθή, θάζε θαηεγνξία πθίζηαηαη ζαλ θαηεγνξία γηα ηηο απνλνκέο εθόζνλ
ζπκπεξσζνύλ 5 ζπκκεηνρέο θαη αλσ εκπξνζεζκα κε ηελ απνζηνιή ησλ ζπκκεηνρώλ.
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΧΝΑ
Ρνύια Φινπξή
ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ
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ΥΟΡΖΓΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΝΣΑΔΧΝ
ηαύξνο κπξιήο.

