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Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών

Notice to Competitors

Number: 05

Source: Organizing Authority
Venue: Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών
Published: 20 May 10:07

Notice:

1.   Στα άρθρα 6 και 11 της Προκήρυξης - Οδηγίες Πλου, διαγράφεται η ένδειξη [DP]

2.  Τα άρθρα 11.8 και 11.9 της Προκήρυξης - Οδηγίες Πλου τροποποιούνται ως εξής:

11. 8 [DP] Οι προπονητές και τα πρόσωπα υποστήριξης που βρίσκονται στην περιοχή των αγώνων, οφείλουν να
ευρίσκονται σε επαφή με την επιτροπή αγώνων μέσω VHF στο κανάλι της διοργάνωσης καθ’ όλη την διάρκεια
των ιστιοδρομιών. Οι χειριστές των ταχυπλόων σκαφών πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους και να
φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick –stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής του σκάφους τους.

11.9 [DP] Τα σκάφη υποστήριξης θα πρέπει να παραμένουν μακριά από την περιοχή όπου αγωνίζονται σκάφη
από το προειδοποιητικό σήμα της κάθε ιστιοδρομίας μέχρι όλα τα σκάφη να τερματίσουν την ιστιοδρομία ή η
επιτροπή αγώνων να σημάνει αναβολή, γενική ανάκληση ή διακοπή της ιστιοδρομίας. Για να παρακολουθήσουν
την ιστιοδρομία τα σκάφη υποστήριξης μπορούν να κινούνται κατά μήκος των πλευρών του στίβου, περίπου 100
μέτρα από την περιοχή των αγώνων, χωρίς η παρουσία τους να δημιουργεί πρόβλημα στους αγωνιζόμενους.

 
3.  Το άρθρο 11.7 της Προκήρυξης - Οδηγίες Πλου τροποποιείται ως εξής:

11.7 Σκάφη που χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει να προκαλούν την προσοχή χρησιμοποιώντας την σφυρίχτρα
τους, το κουπί τους ή τα χέρια τους ή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Η επιτροπή αγώνων διατηρεί το
δικαίωμα να βοηθήσει σκάφη που κατά την κρίση της χρειάζονται βοήθεια, ανεξάρτητα από το αν το ζήτησαν ή
όχι.

4.  Το άρθρο 22.1 της Προκήρυξης - Οδηγίες Πλου τροποποιείται ως εξής:

22.1 Σκάφος που προτίθεται να υποβάλει ένσταση εναντίον άλλου (-ων) σκάφους (-ων), πρέπει να το δηλώσει στο
σκάφος τερματισμού της επιτροπής αγώνων, αμέσως μετά τον τερματισμό του. Αυτό αλλάζει τον κανόνα 61. 
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