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ΡΟΚΗΥΞΗ
1. ΔΙΟΓΑΝΩΣΗ
Ο Ιςτιοπλοϊκόσ Όμιλοσ Αγ. Νικολάου «ΑΙΟΛΟΣ» ,ςε ςυνεργαςία με τον Ελλθνικό Σφνδεςμο Σκαφϊν
Κλάςθσ J/24 ,και τθν υποςτιριξθ από τθν Δθμοτικι Ανϊνυμθ Εταιρεία Αγίου Νικολάου *Δ.Α.Ε.Α.Ν.+
και τον Πολιτιςτικό Ακλθτικό Οργανιςμό Διμου Αγίου Νικολάου *Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.+, διοργανϊνει
Πανελλινιο Διαςυλλογικό Αγϊνα Σκαφϊν Κλάςθσ J/24 με τθν επωνυμία «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» υπό
τθν αιγίδα τθσ ΕΙΟ. Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί από τισ 1-2/10/2022 ςτθν ευρφτερθ περιοχι του
κόλπου του Μιραμπζλλου.
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
2.1. Ο αγϊνασ κα διζπεται από:
 Τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ «Διεκνείσ Κανόνεσ Ιςτιοδρομιϊν τθσ WS 20212024» (RRS).
 Τισ διατάξεισ τθσ Εκνικισ Αρχισ
 Τουσ Κανονιςμοφσ τθσ Διεκνοφσ Κλάςθσ J/24 (IJCA).
 Τθν Προκιρυξθ του Αγϊνα.
 Τισ Οδθγίεσ Πλου.
2.2 Μζτρα Ρροφφλαξθσ για COVID 19Σφμφωνα με το επικαιροποιθμζνο υγειονομικό
πρωτόκολλο τθσ ΓΓΑ, απαιτείται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ που δε διακζτουν πιςτοποιθτικό
εμβολιαςμοφ ςε ιςχφ, θ αποςτολι ι προςκόμιςθ πριν τον αγϊνα, ςτθ γραμματεία τθσ
διοργάνωςθσ, Αρνθτικοφ Αποτελζςματοσ μοριακοφ (RTPCR) ι Αρνθτικοφ Αποτελζςματοσ Rapid
Antigen Test, το οποίο κα πρζπει να διεξαχκεί από τθ Ραραςκευι 30/09/2022 και μετά. Οι
πλιρωσ εμβολιαςμζνοι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να προςκομίςουν το Ριςτοποιθτικό
Εμβολιαςμοφ που είναι ςε ιςχφ. Στθν περίπτωςθ που τισ θμζρεσ του αγϊνα κα βρίςκεται ςε ιςχφ
ζνα καινοφργιο πρωτόκολλο τθσ Γ.Γ.Α από το παρόν κα ιςχφςει το τελευταίο επικαιροποιθμζνο.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο link:
https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_01-08- _2022.pdf
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[NP] Οι αγωνιηόμενοι και τα πρόςωπα υποςτιριξθσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με κάκε εφλογθ
απαίτθςθ ενόσ ςτελζχουσ τθσ διοργάνωςθσ. Άρνθςθ ςυμμόρφωςθσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ
αντιακλθτικι ςυμπεριφορά.
Λογικζσ ενζργειεσ ςτελεχϊν τθσ διοργάνωςθσ για εφαρμογι οδθγιϊν, πρωτοκόλλων και
νομοκεςίασ ςχετικϊν με τον COVID-19, ακόμθ και αν αργότερα αποδειχκοφν μθ απαραίτθτεσ,
δεν είναι εςφαλμζνθ ενζργεια ι παράλειψθ.
Από όλουσ τουσ αγωνιηομζνουσ – ςυμμετζχοντεσ, απαιτείται θ αποςτολι ςτθν γραμματεία τθσ
διοργάνωςθσ dimitriosanastasiou@yahoo.gr, πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ θ πιςτοποιθτικοφ
νόςθςθσ, άλλωσ Αρνθτικοφ Αποτελζςματοσ Rapid antigen test τθν θμζρα του αγϊνα ι αν αυτό
δεν είναι δυνατόν το τελευταίο 24ωρο πριν τον αγϊνα.

2.3. Ο κανόνασ C2.1(b) τθσ IJCA αντικακίςταται από τον κανόνα J.4.3 τθσ IJCA, ο οποίοσ επιτρζπει
περιοριςμζνθ αντικατάςταςθ των μελϊν του πλθρϊματοσ ενόσ ςκάφουσ.
2.4. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ προκιρυξθσ του αγϊνα και των οδθγιϊν πλου, κα
υπεριςχφουν οι οδθγίεσ πλου.
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
3.1. Θ διαφιμιςθ επιτρζπεται ςφμφωνα με τον Κϊδικα Διαφθμίςεων τθσ WS, Κανόνασ 20.
3.2. Τα ςκάφθ μπορεί να υποχρεωκοφν να φζρουν διαφιμιςθ που κα επιλεγεί και κα χορθγθκεί
από τθν Οργανϊτρια Αρχι.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. Στον αγϊνα γίνονται δεκτά ςκάφθ τα οποία:
 Ρλθροφν τουσ κανονιςμοφσ τθσ IJCA.
 Ο κυβερνιτθσ ι ο ιδιοκτιτθσ του ςκάφουσ είναι μζλοσ τθσ IJCA και του Ελλθνικοφ
Συνδζςμου Σκαφϊν Κλάςθσ J/24.
 Διακζτουν τθν προβλεπόμενθ από τθν ιςχφουςα νομοκεςία αςφαλιςτικι κάλυψθ προσ
τρίτουσ.
 Κάκε μζλοσ του πλθρϊματόσ του ςκάφουσ διακζτει ζγκυρο ακλθτικό δελτίο τθσ
Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ.
 Πλα τα μζλθ του πλθρϊματοσ του ςκάφουσ είναι μζλθ τθσ Ελλθνικισ Κλάςθσ Σκαφϊν
J/24 και διακζτουν ταυτότθτασ τθσ για το 2022.
 Πλοι οι αγωνιηόμενοι – ςυμμετζχοντεσ ,απαιτείται να αποςτείλουν ςτθν γραμματεία τθσ
διοργάνωςθσ, βεβαίωςθ εμβολιαςμοφ θ βεβαίωςθ νοςθςθσ, άλλωσ Αρνθτικό
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Αποτζλεςμα Rapid antigen test τθν θμζρα του αγϊνα ι αν αυτό δεν είναι δυνατόν το
τελευταίο 24ωρο πριν τον αγϊνα. Σε περίπτωςθ αλλαγισ του υγειονομικοφ
πρωτοκόλλου τθρείται πάντα το εν ιςχφ.
4.2. Οι Δθλϊςεισ Συμμετοχισ μαηί με το αντίγραφο του αςφαλιςτθρίου κακϊσ και όλα τα
απαιτοφμενα ζγγραφα όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παράγραφο 4.1 , μποροφν να υποβλθκοφν
το αργότερο μζχρι τθν Τετάρτθ 28/09/2022 ςτθ Γραμματεία του Ομίλου μόνο θλεκτρονικά ςτθ
διεφκυνςθ dimitriosanastasiou@yahoo.gr
4.3. Είναι ςτθν ευχζρεια τθσ οργανωτικισ επιτροπισ να κάνει δεκτζσ ςυμμετοχζσ πζραν τθσ
28/09/22, όμωσ όποιοσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ δεν πλθροί όλεσ τισ παραπάνω προχποκζςεισ (
ζγγραφα) δεν μπορεί να γίνει δεκτόσ ςτον αγϊνα.
4.4. Απαιτείται ελάχιςτθ ςυμμετοχι 3ων ςκαφϊν για να είναι ζγκυροσ ο αγϊνασ.
5. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1 Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα, ςυμπεριλαμβανομζνου των μετριςεων, κακζλκυςθ,
ανζλκυςθ, και ελλιμενιςμό των ςκαφϊν κακϊσ και τθσ ςυμμετοχισ των πλθρωμάτων ςτθν
απονομι των επάκλων ορίηεται ςε 70 Ευρϊ ανά ςκάφοσ.
6. ΡΟΓΑΜΜΑ
6.1. Το πρόγραμμα του Αγϊνα είναι το ακόλουκο:
Ημζρα

Σάββατο

Ημ/νία

01/10/22

Κυριακι

02/10/22

Κυριακι

02/10/22

Ρρόγραμμα Αγϊνων
Εγγραφι/ ΖλεγχοσΕπικεϊρθςθ Σκαφϊν/ Κακζλκυςθ
Συγκζντρωςθ Κυβερνθτϊν
Ιςτιοδρομίεσ
Προβλζπονται 3 ιςτιοδρομίεσ
Όρτςα-Πρίμα, 4ν.μ. ζκαςτθ περίπου
Ιςτιοδρομίεσ
Προβλζπονται 3 ιςτιοδρομίεσ
Όρτςα-Πρίμα, 4ν.μ. ζκαςτθ περίπου
Απονομζσ

Ρροειδοποιθτικό
Σιμα / Ϊρα
9:00 - 11:00
11:30
12:55

ΤΒΑ
18:00

6.2. Ο προγραμματιςμζνοσ αρικμόσ ιςτιοδρομιϊν ορίηεται ςε 6.
6.3. Θ Επιτροπι Αγϊνα μπορεί να μετατρζψει το πρόγραμμα των ιςτιοδρομιϊν ανάλογα με τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ. Κατά τθν κρίςθ τθσ Ε.Α. μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο μία ιςτιοδρομία
επιπλζον των προγραμματιςμζνων, ανά θμζρα.
6.4. Τθν Κυριακι 02/10/2022 δε κα δοκεί προειδοποιθτικό ςιμα μετά τισ 14:55, παρά μόνον
μετά από γενικι ανάκλθςθ.
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7. ΕΓΓΑΦΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
7.1. Κατά τθν εγγραφι κάκε ςκάφουσ, ο εντεταλμζνοσ εκπρόςωποσ κα πρζπει να
Παρουςιάςει- αποςτείλει:
 Ριςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ τθσ κλάςθσ ι ζςτω ςυμπλθρωμζνεσ τισ φόρμεσ
καταμζτρθςθσ τθσ κλάςθσ J/24, ςυμπεριλαμβανομζνου και του τρίτου μζρουσ –
Inventory of Required and Optional Equipment.
 ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΑΑΓΑΦΟ 4.1.
7.2. Το βάροσ του πλθρϊματοσ κα ελεγχκεί ανά πλιρωμα το Σάββατο 01/10/2022 το πρωί ςτον
εξωτερικό χϊρο τθσ γραμματείασ του Ομίλου. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ μζλοσ του
πλθρϊματοσ, το βάροσ του καινοφργιου μζλουσ κα ελζγχεται τθν θμζρα τθσ αντικατάςταςθσ.
7.3. Ηφγιςμα ενδζχεται να πραγματοποιθκεί ςε όλα τα ςκάφθ κατά τθν κακζλκυςι τουσ προσ
ςυμμόρφωςθ με τον κανονιςμό C.6.1(a) τθσ IJCA.
7.4 Τα ςκάφθ κα παραμζνουν ςτθ διάκεςθ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα για τθ διενζργεια ελζγχων
καταμετριςεων χωρίσ προθγοφμενθ προειδοποίθςθ πριν από τθν ζναρξθ, ι μετά τον τερματιςμό
κάκε ιςτιοδρομίασ.
8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ
Οι Οδθγίεσ Πλου κα είναι διακζςιμεσ ςτουσ αγωνιηόμενουσ ςτο racingrulesofsailing. Αλλά κα
αποςταλοφν και θλεκτρονικά ςτουσ αγωνιηόμενουσ.
Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτθν ευρφτερθ περιοχι του κόλπου του Μιραμπζλλου
10. ΔΙΑΔΟΜΕΣ
10.1. Οι διαδρομζσ κα είναι Όρτςα-Πρφμα. Στόχοσ είναι θ διάρκεια τθσ κάκε ιςτιοδρομίασ να είναι
50ϋ-60ϋ περίπου.
10.2 Οι Λεπτομζρειεσ των διαδρομϊν κα δοκοφν με τισ Οδθγίεσ Πλου.
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΙΝΩΝ
11.1. Θα εφαρμοςτεί θ ποινι δφο ςτροφϊν για κάκε παραβίαςθ του Μζρουσ 2 των RRS και μίασ
ςτροφισ για τθν παραβίαςθ του κανόνα 31.
11.2. Ζνα ςκάφοσ, που εκτζλεςε μια ποινι ι αποςφρεται ςφμφωνα με τον κανόνα 44.1 ι
παραβίαςε ζνα κανόνα που κακορίηεται ςτθν Προκιρυξθ του αγϊνα, οφείλει να υποβάλει
«Διλωςθ Μθ Τιρθςθσ Κανονιςμϊν» (Acknowledgement Form) ςτα γραφεία τθσ Επιτροπισ
Αγϊνων μζςα ςτο χρονικό όριο υποβολισ ενςτάςεων θ ςτο racingrulesofsailing , και οι δφο τρόποι
κα γίνονται δεκτοί , προσ εξοικείωςθ των αγωνιηομζνων με το πρόγραμμα, αρκεί να ενθμερϊνεται
θ γραμματεία.
11.3. Επιτρζπεται ποινι άλλθ τθσ επιβολισ ποινισ αποκλειςμοφ (DSQ) για παράβαςθ μζρουσ των
κανονιςμϊν τθσ IJCA (προςκικθ RRS 64.1) και κα προβλζπεται αυτό και ςτισ οδθγίεσ πλου.
12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
12.1. Θα ιςχφςει το ςφςτθμα Χαμθλισ Βακμολογίασ, Παράρτθμα Α των RRS.
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12.2. Θ αγϊνασ είναι ζγκυροσ, εφόςον ολοκλθρωκοφν τουλάχιςτον 3 ιςτιοδρομίεσ.
12.3. Εφόςον πραγματοποιθκοφν λιγότερεσ από 5 ιςτιοδρομίεσ, θ βακμολογία κάκε ςκάφουσ ςτθ
ςειρά κα είναι το άκροιςμα των βακμολογιϊν που ζλαβε ςε κάκε ιςτιοδρομία.
12.4.Εφόςον ολοκλθρωκοφν 5 και πλζον ιςτιοδρομίεσ, θ βακμολογία κάκε ςκάφουσ ςτθ ςειρά κα
είναι το άκροιςμα των βακμολογιϊν που ζλαβε ςε κάκε ιςτιοδρομία εξαιρουμζνθσ τθσ χειρότερθσ.
13. ΕΡΑΘΛΑ
Θα απονεμθκοφν ζπακλα ςτουσ 3 πρϊτουσ νικθτζσ του αγϊνα.
14. ΜΕΤΑΦΟΑ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΑΝΕΛΚΥΣΗ
14.1. Θ ανζλκυςθ και θ κακζλκυςθ των ςκαφϊν κα γίνει κοντά ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Μαρίνασ
του Αγ. Νικολάου, χϊρο ελλιμενιςμοφ των ςκαφϊν.
14.2 Ο ελλιμενιςμόσ των ςκαφϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια των αγϊνων κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ
τθσ Μαρίνασ του Αγ. Νικολάου.
14.3. Τα ςκάφθ δεν πρζπει να ανελκυκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ παρά μόνο με
προθγοφμενθ γραπτι άδεια τθσ Επιτροπισ Αγϊνων και ςφμφωνα με αυτι.
14.4. Θ ζκπτωςθ ςτα ακτοπλοϊκά ειςιτιρια για τουσ ενδιαφερόμενουσ που πρόκειται να
ταξιδζψουν κα ανακοινωκεί με θλεκτρονικι αλλθλογραφία.
15. ΕΥΘΥΝΗ
15.1. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον αγϊνα αγωνίηονται αποκλειςτικά με δικι τουσ ευκφνθ. Προςοχι
πρζπει να δοκεί ςτον κεμελιϊδθ κανόνα 4 των RRS «Απόφαςθ για τθ ςυμμετοχι ςε ιςτιοδρομία».
Θ Διοργανϊτρια Αρχι, οι Επιτροπζσ Αγϊνων, οι Επιτροπζσ Ενςτάςεων, οι ςυνδεόμενοι και οι
οριηόμενοι από αυτζσ δεν φζρουν καμία ευκφνθ για ςωματικι ι υλικι απϊλεια, ηθμιά,
τραυματιςμό ι ό,τι άλλο ικελε ςυμβεί με οποιοδιποτε τρόπο πριν, κατά τθ διάρκεια ι μετά τον
αγϊνα.
15.2. Είναι αρμοδιότθτα και αποκλειςτικι ευκφνθ του κυβερνιτθ να εφαρμόηει τισ κυβερνθτικζσ
και λοιπζσ οδθγίεσ και κανονιςμοφσ που αφοροφν ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ
κρουςμάτων COVID-19, να διατθρεί το ςκάφοσ ςφμφωνο με το ιςχφον Υγειονομικό Ρρωτόκολλο
και να ενθμερϊςει τα μζλθ του πλθρϊματόσ του για τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ που
πρζπει να λαμβάνουν τόςο εν πλω όςο και ςτθν ςτεριά.
16. ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΚΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19
16.1. Η Οργανωτικι Αρχι ζχει λάβει όλα τα μζτρα που απαιτοφνται για τθν πρόλθψθ και
αντιμετϊπιςθ κρουςμάτων COVID-19 όπωσ αυτά αναφζρονται ςτισ ςχετικζσ κρατικζσ διατάξεισ
και το Αγωνιςτικό Υγειονομικό Ρρωτόκολλο τθσ ΕΙΟ
16.2. Οι Κυβερνιτεσ / Εντεταλμζνοι εκπρόςωποι των ςυμμετεχόντων ςκαφϊν οφείλουν να
ςυμμορφϊνονται με:
α. Τισ κρατικζσ οδθγίεσ και κανονιςμοφσ, που αφοροφν ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ
κρουςμάτων COVID-19, όπωσ αυτά ιςχφουν κατά τθν περίοδο διεξαγωγισ του αγϊνα.
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β. Το Αγωνιςτικό Υγειονομικό Ρρωτόκολλο τθσ ΕΙΟ όπωσ αυτό ιςχφει κατά τθν περίοδο
διεξαγωγισ του αγϊνα.
16.3. Ρζραν των ανωτζρω οι κυβερνιτεσ / εντεταλμζνοι εκπρόςωποι και τα μζλθ πλθρϊματοσ
πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ και να ακολουκοφν τα ακόλουκα:
α. Απαγορεφεται θ επιβίβαςθ ςτο ςυμμετζχον ςκάφοσ ατόμων που δεν αναφζρονται ςτθ
κατάςταςθ πλθρϊματοσ και δεν ζχει κατατεκεί ςτον Υγειονομικό Υπεφκυνο θ Ιατρικι
Βεβαίωςθ. Μθ τιρθςθ αυτισ τθσ διάταξθσ ςυνιςτά αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και ωσ τζτοια
εκδικάηεται από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων.

Η Οργανωτικι Επιτροπι

ΥΡΟΣΤΗΙΚΤΕΣ ΦΟΕΙΣ
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