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1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

 Ο Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ « 32
Θ
 ΔΙΕΘΝΘΣ ΙΣΤΙΟΡΛΟΪΚΘ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2022» διζπεται από τουσ 

κανονιςμοφσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 1 τθσ προκιρυξθσ του αγϊνα, όπωσ αυτοί ιςχφουν κατά τισ 
θμερομθνίεσ διεξαγωγισ του αγϊνα, και τισ παροφςεσ Οδθγίεσ Ρλου. Σε περίπτωςθ αντίφαςθσ υπεριςχφουν 

οι Οδθγίεσ Ρλου (Τροποποίθςθ RRS 63.7) . Ο αγϊνασ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία 4 του ειδικοφ 
κανονιςμοφ αςφαλείασ WS Offshore Special Regulations.  
 
 Θ περιοχι του αγϊνα εμφανίηεται και ςτουσ χάρτεσ τθσ Υδρογραφικισ Υπθρεςίασ του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ 

ΧΕΕ2, ΧΕΕ030, ΧΕΕ21 ,ΧΕΕ212, ΧΕΕ213/1, ΧΕΕ213/2, ΧΕΕ213/3 

 

2. ΠΡΟΓΝΩΗ ΚΑΙΡΟΤ – ΩΡΑ 

Δεν κα δοκεί πρόγνωςθ καιροφ ςτουσ αγωνιηόμενουσ. Θ ενθμζρωςθ για τισ προβλεπόμενεσ καιρικζσ 

ςυνκικεσ αφινεται ςτουσ αγωνιηόμενουσ. Επίςθμθ ϊρα για τον Αγϊνα είναι θ ϊρα του Αςτεροςκοπείου 

Ακθνϊν. 

 

3. ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΕ 

Θ ιςτιοδρομία 1 κα διεξαχκεί ςτθν διαδρομι Κζρκυρα(Λευκίμμθ)-  Ρρζβεηα, 

H ιςτιοδρομία 2 κα διεξαχκεί ςτθν διαδρομι  Ρρζβεηα (Λυγιά Λευκάδοσ)–  Αςτακόσ, 

H ιςτιοδρομία 3 κα διεξαχκεί ςτoν κόλπο του Αςτακοφ (inshore ιςτιοδρομία), 

H ιςτιοδρομία 4 κα διεξαχκεί ςτθν διαδρομι Αςτακόσ-Μεςολόγγι 

Θ ιςτιοδρομία 5 κα διεξαχκεί ςτθν διαδρομι Μεςολόγγι-Ράτρα. 

 

3.1 Διαδρομζσ 

ΙΣΙΟΔΡΟΜΙ
Α 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟΣΑΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 

1 ΚΕΚΥΑ (ΛΕΥΚΙΜΜΘ)-ΡΕΒΕΗΑ 43 νμ ΚΥΙΑΚΘ 31 / 7 / 2022 12:30 

2 
ΡΕΒΕΗΑ (ΛΥΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)- ΜΕΓΑΝΘΣΙ 
ΔΕΞΙΑ – ΑΣΤΑΚΟΣ 

26 νμ ΤΙΤΘ 2 / 8 / 2022 11:00 

3 
 INSHORE ΑΣΤΑΚΟΥ (ΕΚΚΙΝΘΣΘ-Μ1-Μ2-
Μ3-Μ2-Μ3 ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΣ) 

8 νμ ΤΕΤΑΤΘ 3 / 8 / 2022 11:00 

4 ΑΣΤΑΚΟΣ-ΟΞΙΑ ΑΙΣΤΕΑ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 31 νμ ΡΕΜΡΤΘ 4 / 7/ 2022 11:00 

5 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΣΘΜΑΝΤΘΑΣ ΑΙΣΤΕΑ-
Μ1 ΔΕΞΙΑ- ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΤΑ 

16.5 νμ ΣΑΒΒΑΤΟ 6/7/2022 11:00 

 

Τα αποτελζςματα κα υπολογιςτοφν επί των πραγματικϊν αποςτάςεων που κα προκφψουν από τθν 

διεξαγωγι των ιςτιοδρομιϊν. Θ ϊρα ανωτζρω είναι θ ϊρα αρχισ τθσ διαδικαςίασ εκκίνθςθσ 

(προειδοποιθτικό). 

3.2 Μετακίνθςθ γραμμισ εκκίνθςθσ. υντόμευςθ διαδρομισ. Επιλογι διαδρομισ 

Θ Επιτροπι Αγϊνα μπορεί να προβεί κατά τθν κρίςθ τθσ ςε επιβράχυνςθ θ όχι κάποιασ ι όλων των 

ιςτιοδρομιϊν αν διαπιςτωκοφν ι προβλζπονται άνεμοι ιδιαίτερα χαμθλισ ζνταςθσ που είτε δεν επιτρζπουν 

εκκίνθςθ ςτο προδιαγεγραμμζνο ςθμείο εκκίνθςθσ, είτε δεν  επιτρζπουν τον τερματιςμό των ςκαφϊν.  Στθν 

περίπτωςθ επιβραχφνςεων τα χρονικά όρια τερματιςμοφ παραμζνουν ωσ τα αρχικά δθμοςιευμζνα, αλλά 

ςτον υπολογιςμό των αποτελεςμάτων λαμβάνεται υπόψθ θ πραγματικι απόςταςθ τθσ διεξαχκείςθσ 

ιςτιοδρομίασ.  

Θ επιβράχυνςθ είναι δυνατόν να γίνει : 

3.2.1 Με μετακίνθςθ από το ςκάφοσ Επιτροπισ Αγϊνα το οποίο κα επιδείξει το ςιμα «L» (ακολουκιςτε) τθσ 

γραμμισ εκκίνθςθσ ςε νζο ςθμείο. Θ απόφαςθ αυτι τθσ Επιτροπισ Αγϊνα δεν μπορεί να αποτελζςει βάςθ 

αίτθςθσ αποκατάςταςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι το ζνα άκρο τθσ νζασ νοθτισ γραμμισ εκκίνθςθσ κα είναι 



 
                                                                                                                            

ποντιςμζνοσ κίτρινοσ πριςματικόσ ςθμαντιρασ και το  άλλο άκρο τθσ, ιςτόσ με ςθμαία με το ςιμα «RC» 

επιδεικνυόμενθ επί του ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ 7.5 ωσ κατωτζρω. 

3.2.2 Με τερματιςμό ςε ςθμείο ςτροφισ ωσ κατωτζρω άρκρα, 4 & 6.2.4. Στθν περίπτωςθ αυτι το ζνα  άκρο 

τθσ νζασ νοθτισ γραμμισ εκκίνθςθσ κα είναι κίτρινοσ πριςματικόσ ποντιςμζνοσ ςθμαντιρασ και το άλλο άκρο 

τθσ ιςτόσ με τισ ςθμαίεσ «S» και μπλε επιδεικνυόμενεσ επί του ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα.  

 

4. ΠΛΕΤΕΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΛΟΤ – ΕΜΠΟΔΙΑ 

4.1  Στθν περιοχι τερματιςμοφ τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ ο ςθμαντιρασ εφρουσ κα πρζπει να αφεκεί αριςτερά 

 4.2 Στθν 2
θ
 ιςτιοδρομία θ νιςοσ Μεγανιςι  κα αφεκεί δεξιά   

 4.3. Στθν 4
θ
 Ιςτιοδρομία θ νιςοσ Οξιά κα αφεκεί αριςτερά 

4.4   Στθν  5
θ
 Ιςτιοδρομία, ο ςθμαντιρασ με θχθτικά ( Φίδαρθσ ), ζξω από τα αβακι του Μεςολογγίου ςε 

ςτίγμα 38
ο
 16.922Β 21

ο
 29.080Α κα αφεκεί αριςτερά . 

4.5  Στθν 5
θ
 Ιςτιοδρομία, το ςθμείο ςτροφισ Μ1 (κίτρινθ πριςματικι ςθμαδοφρα) ποντιςμζνο ςε 

ςυντεταγμζνεσ 38◦ 16.266Β 21
ο
 44.266Α περίπου Βόρεια του Ι.Ο.Ρατρϊν κα αφαικεί δεξιά. 

 

5. ΤΓΧΩΝΕΤΗ ΚΛΑΕΩΝ – ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΑ ΗΜΑΣΑ 

Θ ςυγχϊνευςθ των κλάςεων/κατθγοριϊν φαίνεται ςτουσ πίνακεσ ςυμμετεχόντων ςκαφϊν που κα 

ανακοινωκοφν το Σάββατο 30 Ιουλίου 2022 το πρωί 

6. ΗΜΑΣΑ 

Στουσ λιμζνεσ τα ςιματα ςτθν ςτεριά κα επιδεικνφονται ςτον ιςτό του αγκυροβολθμζνου ςκάφουσ τθσ  

Επιτροπισ Αγϊνα που κα ζχει αναρτθμζνθ πορτοκαλί ςθμαία με τα γράμματα RC. Ρεραιτζρω ενδεικτικά 

αναφζρονται μερικά από τα ςιματα που μποροφν να επιδειχκοφν. 

6.1 ιματα εκκίνθςθσ 

Τα ςιματα εκκίνθςθσ κα επιδεικνφονται ςε κατάλλθλο ιςτό του ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα το οποίο κα 

φζρει πορτοκαλί ςθμαία με τα διακριτικά «RC». Οι χρόνοι τθσ διαδικαςίασ εκκίνθςθσ πρζπει να λαμβάνονται 

από τα οπτικά ςιματα. Θ απουςία ι αποτυχία θχθτικοφ ςιματοσ πρζπει να αγνοείται. Θ επίδειξθ των 

ςθμάτων ςυνοδεφεται από αναγγελία μζςω VHF εφόςον είναι δυνατό. Θ παράλειψθ, απουςία ι λανκαςμζνθ 

αναγγελία μζςω VHF δεν αποτελεί βάςθ αίτθςθσ αποκατάςταςθσ. 

Προειδοποιθτικό ςιμα 

Ρζντε (5) λεπτά πριν από τθν εκάςτοτε εκκίνθςθ κα επιδειχκοφν τα αρικμθτικά ςιματα των κλάςεων που 

προβλζπεται να εκκινιςουν, για τισ κλάςεισ ORC int  & Sport boat  ο αρικμθτικόσ επιςείοντασ 1 και για τισ 

κλάςεισ  ORC CLUB o αρικμθτικόσ επιςείοντασ 2 και για τισ κλάςεισ  Non Spinnaker και Cruiser  ο αρικμθτικόσ 

επιςείοντασ 3, μαηί με θχθτικό ςιμα. 

Προπαραςκευαςτικό ςιμα 

Τζςςερα (4) λεπτά πριν από τθν εκκίνθςθ κα επιδειχκεί το προπαραςκευαςτικό ςιμα «Ρ» και ςυγχρόνωσ κα 

επιςθμανκεί με θχθτικό ςιμα (ακινθςία μθχανϊν). 

1 λεπτό πριν τθν εκκίνθςθ υποςτζλλεται το «Ρ» ταυτόχρονα με μακρφ θχθτικό ςιμα. 

ιμα εκκίνθςθσ 

Θα γίνει υποςτολι των αρικμθτικϊν ςθμάτων των κλάςεων ςυγχρόνωσ με θχθτικό ςιμα. 

 

6.2 Άλλα ςιματα που μπορεί να δοκοφν 

6.2.1. Αναβολι όλων των ιςτιοδρομιϊν που δεν ζχουν εκκινιςει. Επίδειξθ του επιςείοντα «ΑΡ» ςυγχρόνωσ με 

διπλό θχθτικό ςιμα. 

6.2.2. Εγκατάλειψθ όλων των ιςτιοδρομιϊν που ζχουν εκκινιςει και επιςτροφι ςτθν περιοχι εκκίνθςθσ 

Επίδειξθ του ςιματοσ «Ν» ςυνοδευόμενου από τριπλό θχθτικό ςιμα.  

6.2.3. Λιξθ αναβολισ: Ταυτόχρονθ υποςτολι του επιςείοντα «ΑΡ» με θχθτικό ςιμα. Μετά από 1 λεπτό 

δίδεται το προειδοποιθτικό ςιμα (5λεπτο) 

6.2.4. Συντόμευςθ διαδρομισ: Επίδειξθ του ςιματοσ «S», ταυτόχρονα με 2 θχθτικά ςιματα. 

6.2.5 Μερικι ανάκλθςθ: Επίδειξθ του ςιματοσ «Χ» με 1 θχθτικό ςιμα ωσ κατωτζρω άρκρο 9. 

6.2.6. Γενικι ανάκλθςθ: Επίδειξθ του πρϊτου επαναλθπτικοφ ςιματοσ ταυτόχρονα με 2 θχθτικά ςιματα, ωσ 

κατωτζρω παράγραφοσ 10 



 
                                                                                                                            

6.2.7. Θ επίδειξθ του ςιματοσ «L»  ςτθν ξθρά, με ζνα θχθτικό ςιμα κα ςθμαίνει τθν ανάρτθςθ νζασ 

ανακοίνωςθσ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Επιτροπισ του Αγϊνα. Θ επίδειξθ του ιδίου ςιματοσ επί του 

ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα εν πλω ςθμαίνει «Ακολουκιςτε».  

6.2.8. Θ επίδειξθ του ςιματοσ «Μ» ςε ςκάφοσ Επιτροπισ Αγϊνα ςε ςθμείο που ζπρεπε να υπάρχει 

ποντιςμζνοσ ςθμαντιρασ κα ςθμαίνει ότι το ςκάφοσ αυτό αντικακιςτά τον ςθμαντιρα του ςθμείου αυτοφ. Θ 

επίδειξθ ςυνοδεφεται με ςυνεχι ςφντομα θχθτικά προσ τα πλθςιάηοντα ςκάφθ. 

6.2.9. Πταν επιδεικνφεται ο επιςείοντασ «ΑΡ» ςτθν ςτεριά το «1 λεπτό» αντικακίςταται από το «όχι λιγότερο 

60 λεπτά» ςτο ςιμα αγϊνων «Α». 

6.2.10. Δυνατόν να δοκεί οιονδιποτε άλλο ςιμα ςφμφωνα με τουσ RRS. 

 

7. ΕΚΚΙΝΗΕΙ 

Οι εκκινιςεισ κα δοκοφν ςφμφωνα με τον κανόνα 26 των RRS 2021 -2024. Το προειδοποιθτικό ςιμα κάκε 

επόμενθσ κλάςθσ κα δίδεται το ςυντομότερο μετά τθν εκκίνθςθ τθσ προθγοφμενθσ κλάςθσ (παράγραφοσ 6.1 

ανωτζρω). Θ Επιτροπι Αγϊνα μπορεί να επιλζξει να εκκινιςει μαηί όλεσ ι μερικζσ κλάςεισ ανάλογα με τθ 

ςυμμετοχι. Οι γραμμζσ εκκίνθςθσ κα παραμείνουν επί είκοςι (20) λεπτά. Μζςα ςτο χρονικό αυτό όριο 

μποροφν να εκκινιςουν ςκάφθ που για οποιονδιποτε λόγο δεν εκκίνθςαν κανονικά. Μετά τθν παρζλευςθ 

του χρονικοφ αυτοφ ορίου, όςα ςκάφθ ζχουν μεν εγγραφεί αλλά δεν πζραςαν τισ γραμμζσ εκκίνθςθσ κα 

χαρακτθριςτοφν DNS. Θ Επιτροπι Αγϊνα μπορεί να παρατείνει το ανωτζρω χρονικό όριο κατά τθν κρίςθ τθσ 

και θ απόφαςθ αυτι δεν αποτελεί βάςθ αίτθςθσ αποκατάςταςθσ. Θ Επιτροπι Αγϊνα κατά τθν κρίςθ τθσ 

μπορεί να εκκινιςει δφο ι περιςςότερεσ κλάςεισ ςκαφϊν μαηί, επιδεικνφοντασ τα ςιματα των κλάςεων με το 

προειδοποιθτικό ςιμα. 

Τα ςκάφθ τθσ επόμενθσ κλάςθσ για εκκίνθςθ που δεν αγωνίηονται ακόμα, πρζπει να κρατοφνται μακριά από 

τθν γραμμι εκκίνθςθσ μζχρι το προειδοποιθτικό ςιμα τθσ κλάςθσ τουσ. 

O ελάχιςτοσ αρικμόσ ςκαφϊν μιασ κλάςθσ που απαιτείται να καταγραφοφν ςτθν περιοχι εκκίνθςθσ 

προκειμζνου να εκκινιςει μια κλάςθ είναι τρία (3) (RRS J.2(26)). 

Οι γραμμζσ εκκίνθςθσ δυνατόν να μεταφερκοφν ςε ςθμείο εκτόσ του αρχικά οριςκζντοσ ςφμφωνα με τθν 

ανωτζρω παράγραφο 3.2, ςτθν περίπτωςθ άπνοιασ ι ανωτζρασ βίασ.  

7.1 Γραμμι εκκίνθςθσ ςτθν Λευκίμμθ 
Θ εκκίνθςθ κα γίνει ςτον καλάςςιο χϊρο νοτιοανατολικά  του λιμζνοσ τθσ Λευκίμμθσ. Το δεξί άκρο τθσ νοθτισ 

γραμμισ εκκίνθςθσ κα είναι ιςτόσ με πορτοκαλί ςθμαία επί του ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα και το 

αριςτερό άκρο ποντιςμζνθ πριςματικι κίτρινθ  ςθμαδοφρα. 

7.2 Γραμμι εκκίνθςθσ ςτθν Λυγιά Λευκάδοσ 
Θ εκκίνθςθ κα γίνει ςτον  καλάςςιο χϊρο  τθσ Λυγιάσ Λευκάδοσ. Το δεξί άκρο τθσ νοθτισ γραμμισ εκκίνθςθσ 

κα είναι ιςτόσ με πορτοκαλί ςθμαία επί του αγκυροβολθμζνου ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα, και το 

αριςτερό άκρο ποντιςμζνθ πριςματικι κίτρινθ ςθμαδοφρα. 

7.3 Γραμμι εκκίνθςθσ ςτον κόλπο του Αςτακοφ (αγώνασ inshore) 
Θ εκκίνθςθ κα γίνει ςτον κόλπο του Αςτακοφ. Το δεξί άκρο τθσ νοθτισ γραμμισ εκκίνθςθσ κα είναι ιςτόσ με 

πορτοκαλί ςθμαία επί του αγκυροβολθμζνου ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα, και το αριςτερό άκρο  

ποντιςμζνθ πριςματικι κίτρινθ ςθμαδοφρα. 

7.4 Γραμμι εκκίνθςθσ ςτον Αςτακό 
Θ εκκίνθςθ κα γίνει ςτον κόλπο του Αςτακοφ πλθςίον τθσ μονισ του Αγ. Γεωργίου. Το δεξί άκρο τθσ νοθτισ 

γραμμισ εκκίνθςθσ κα είναι ιςτόσ με πορτοκαλί ςθμαία επί του αγκυροβολθμζνου ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ 

Αγϊνα  και το αριςτερό άκρο ποντιςμζνθ πριςματικι κίτρινθ ςθμαδοφρα. 

 

7.5  Η γραμμι εκκίνθςθσ ςτο Μεςολόγγι: 

Θ εκκίνθςθ κα γίνει ςτθν καλάςςια περιοχι ανατολικά  των εξωτερικϊν ςθμαντιρων του διαφλου του 

Μεςολογγίου. Το αριςτερό  άκρο τθσ νοθτισ γραμμισ εκκίνθςθσ κα είναι ιςτόσ με πορτοκαλί ςθμαία επί του 

ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα αγκυροβολθμζνου ςτο ςθμείο αυτό, και το δεξί άκρο ποντιςμζνθ πριςματικι 

κίτρινθ ςθμαδοφρα. 

 

 

7.6. Αγκυροβολία ςκάφουσ Επιτροπισ Αγώνα 

Εναλλακτικά αν οι καιρικζσ ςυνκικεσ ι οιονδιποτε άλλοσ λόγοσ δεν επιτρζπουν τθν αγκυροβολία του 



 
                                                                                                                            

ςκάφουσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα ςτον προγραμματιςμζνο χϊρο εκκίνθςθσ, τότε τα δυο άκρα  

τθσ νοθτισ γραμμισ εκκίνθςθσ κα είναι ποντιςμζνοι κίτρινοι πριςματικοί ςθμαντιρεσ. Το ςκάφοσ τθσ 

Επιτροπισ Αγϊνα επιδεικνφοντασ πορτοκαλί ςθμαία με το ςιμα «RC» επί ιςτοφ, κα είναι τοποκετθμζνο ςτο 

ζνα άκρο τθσ προζκταςθσ τθσ νοθτισ γραμμισ εκκίνθςθσ και κα κρατά τθν κζςθ του με χριςθ τθσ μθχανισ 

του, και αυτό δεν αποτελεί βάςθ αποκατάςταςθσ. 

7.7 Αναφορά υμμετοχισ πριν τισ εκκινιςεισ 

Τα ςκάφθ είναι υποχρεωμζνα πριν τθν εκκίνθςθ κάκε ιςτιοδρομίασ να διζλκουν πλθςίον του ςκάφουσ 

Επιτροπισ και να αναφζρουν τον αρικμό ιςτίων τουσ για να καταγραφοφν.  Θ παραπάνω διαδικαςία κα 

είναι εφικτι μζχρι τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ εκκίνθςθσ, το προειδοποιθτικό ςιμα τθσ πρϊτθσ εκκίνθςθσ τθσ 

πρϊτθσ κλάςθσ (5λεπτο). Το κανάλι επικοινωνίασ ςτο VHF κατά τθν διαδικαςία εκκινιςεων πρζπει να 

κρατθκεί ελεφκερο για τθν ςωςτι επικοινωνία των ςκαφϊν που αγωνίηονται. 

Σκάφθ που για ιδιαίτερα ςοβαρό λόγο δεν πρόλαβαν να διζλκουν ζγκαιρα πλθςίον του ςκάφουσ τθσ 

Επιτροπισ Αγϊνα οφείλουν να ειδοποιιςουν ςτο κανάλι του αγϊνα ότι ευρίςκονται ςτθν περιοχι εκκίνθςθσ 

και προτίκενται να εκκινιςουν. Θ Επιτροπι Αγϊνα μπορεί να χαρακτθρίςει DNS όλα τα ςκάφθ που δεν 

ανζφεραν τθν πρόκεςθ τουσ να εκκινιςουν. 

 

8. ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΙ 

Στουσ ςθμαντιρεσ που κακορίηουν το ζνα άκρο των γραμμϊν τερματιςμοφ από τθ δφςθ του θλίου και μζχρι 

τθν ανατολι κα καταβλθκεί προςπάκεια να τοποκετθκεί αναλάμπων φανόσ (Strobe Light). Στθν τοποκεςία 

τερματιςμοφ, ςε περίπτωςθ απουςίασ του ςθμαντιρα λόγω ανϊτερθσ βίασ, θ νοθτι γραμμι τερματιςμοφ κα 

ορίηεται από τθν κζςθ τθσ μπλε ςθμαίασ επί ιςτοφ ωσ κατωτζρω, εφροσ περί τα 150 μζτρα από το ςτακερό 

αυτό ςθμείο και κατεφκυνςθ περίπου κάκετθ προσ τθν πορεία των ςκαφϊν από το προθγοφμενο ςθμείο. 

Ενδεχόμενθ απουςία ι κακι λειτουργία του αναλάμποντα φανοφ ι του ςθμαντιρα δεν δίνει το δικαίωμα 

επανόρκωςθσ ςτουσ αγωνιηόμενουσ.  Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ Επιτροπι Αγϊνα κα καταβάλει προςπάκεια 

να ενθμερϊνει τα ςκάφθ που καταφκάνουν για το ενδεχόμενο πρόβλθμα μζςω του VHF, ςτο κανάλι του 

αγϊνα. 

Εάν το κλιμάκιο τερματιςμοφ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα απουςιάηει λόγω ανωτζρασ βίασ όταν ζνα ςκάφοσ 

τερματίηει, το ςκάφοσ οφείλει να αναφζρει ςτθν Επιτροπι Αγϊνα τθν χρονικι ςτιγμι του τερματιςμοφ του 

και τθν κζςθ του ςχετικά με άλλα ςκάφθ του αγϊνα με τθν πρϊτθ λογικι ευκαιρία.  

8.1. Γραμμι τερματιςμοφ ςτθν Πρζβεηα 

Ο τερματιςμόσ κα γίνει ςτον καλάςςιο χϊρο ζξω από τον λιμενίςκο Ραντοκράτοροσ Ρρεβζηθσ. Θ νοθτι 

γραμμι τερματιςμοφ ορίηεται δεξιά  από ποντιςμζνο πορτοκαλί  ςθμαντιρα  με ιςτό με μπλε ςθμαία δυτικά 

του λιμενίςκου και αριςτερά από  ιςτό με μπλε ςθμαία επί του λιμενοβραχίονα. Μεταξφ του ςθμαντιρα και 

τθσ ξθράσ κα υπάρχει κίτρινοσ πριςματικόσ ςθμαντιρασ εφρουσ, με κόκκινο αναλάμποντα φανό που κα 

πρζπει να αφαικεί αριςτερά.  

8.2 Γραμμι τερματιςμοφ ςτον Αςτακό 

Ο τερματιςμόσ κα γίνει ςτθν καλάςςια περιοχι ζξω από τθν μονι Αγ. Γεωργίου ςτον κόλπο του Αςτακοφ. Θ 

νοθτι γραμμι τερματιςμοφ ορίηεται από ιςτό με μπλε ςθμαία ςτο αριςτερό άκρο , τοποκετθμζνο  ςτο 

ακρομϊλιο τθσ  μονισ Αγ. Γεωργίου και ςτο δεξί τθσ  άκρο  από ποντιςμζνθ ςθμαδοφρα με ιςτό με μπλε 

ςθμαία 

8.3 Γραμμι τερματιςμοφ ςτον κόλπο του Αςτακοφ ςτθν inshore ιςτιοδρομία 

Θ νοθτι γραμμι τερματιςμοφ τθσ inshore ιςτιοδρομίασ ορίηεται  ςτο δεξί τθσ άκρο από μπλε ςθμαία επί του 

ςκάφουσ επιτροπισ αγϊνα  και ςτο αριςτερό τθσ άκρο από ςθμαδοφρα με ιςτό με μπλε ςθμαία. 

8.4 Γραμμι τερματιςμοφ ςτο Μεςολόγγι 

Ο τερματιςμόσ κα γίνει ςτθν καλάςςια περιοχι δυτικά των εξωτερικϊν ςθμαντιρων του διαφλου  του 

Μεςολογγίου . Θ νοθτι γραμμι τερματιςμοφ ορίηεται από ποντιςμζνο  πορτοκαλί ςθμαντιρα με ιςτό με μπλε 

ςθμαία  ςτο δεξί άκρο και ιςτό με μπλε ςθμαία επί του ςκάφουσ επιτροπισ ςτο αριςτερό άκρο,.  

8.5. Γραμμι Σερματιςμοφ ςτθν Πάτρα 

Θ γραμμι τερματιςμοφ ςτθν Ράτρα κα γίνει ςτθν καλάςςια περιοχι μπροςτά από τον Ι.Ο.Ρατρϊν 

(εντευκτιριο). Θ νοθτι γραμμι τερματιςμοφ ορίηεται από ιςτό με μπλζ ςθμαία επί του χϊρου του 

εντευκτθρίου ςτο αριςτερό τθσ  άκρο και από πορτοκαλί ςθμαδοφρα με μπλε ςθμαία ςτο δεξί τθσ  άκρο.  

το ςθμείο ςτροφισ Μ1 (κίτρινθ πριςματικι ςθμαδοφρα) ποντιςμζνο ςε ςυντεταγμζνεσ 38◦ 16.266Β 21
ο
 

44.266Α περίπου Βόρεια του Ι.Ο.Ρατρϊν κα αφαικεί δεξιά.) 



 
                                                                                                                            

 

 

 

9. ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΗ 

Μερικι ανάκλθςθ μπορεί να δοκεί ςφμφωνα με το άρκρο RRS 29.1. (Ραράγραφοσ 6.2.5 ανωτζρω) 

H Επιτροπι Αγϊνα δεν υποχρεοφται να ειδοποιιςει τα ςκάφθ που εκκίνθςαν πρόωρα. Εάν υπάρχει θ 

δυνατότθτα κα κάνει ςχετικι αναφορά μζςω VHF. H μθ ειδοποίθςθ δεν αποτελεί βάςθ αποκατάςταςθσ. 

 

10. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΗ 

Γενικι Ανάκλθςθ μπορεί να δοκεί ςφμφωνα με το άρκρο RRS 29.2. (Ραράγραφοσ 6.2.6 ανωτζρω). H Επιτροπι 

Αγϊνα δεν υποχρεοφται να ειδοποιιςει τα ςκάφθ που εκκίνθςαν. Εάν υπάρχει θ δυνατότθτα κα κάνει 

ςχετικι αναφορά μζςω VHF. H μθ ειδοποίθςθ δεν αποτελεί βάςθ αποκατάςταςθσ. 

Μετά τθ Γενικι Ανάκλθςθ και ζνα λεπτό μετά τθν υποςτολι του πρϊτου επαναλθπτικοφ που ςθμαίνεται με 

θχθτικό ςιμα κα δίδεται νζο προειδοποιθτικό ςιμα (5λεπτο). 

 

11. ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ 

Οποιαδιποτε ζγγραφθ αλλαγι ςτισ οδθγίεσ πλου κάκε ιςτιοδρομίασ κα αναρτάται πριν τισ 09:00 τθσ θμζρασ 

που τίκεται ςε ιςχφ.  Οι ζγγραφεσ αυτζσ αλλαγζσ κα αναρτϊνται ςτον επίςθμο πίνακα ανακοινϊςεων και κα 

γνωςτοποιοφνται ςτουσ αγωνιηόμενουσ και μζςω VHF πριν το προειδοποιθτικό ςιμα. 

Τυχόν προφορικζσ αλλαγζσ δυνατόν να δοκοφν εν πλω πριν το προειδοποιθτικό ςιμα ςφμφωνα με τουσ  

κανόνεσ  90.2(c) & J2.2(4) των RRS. 

 

12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΤ 

Θ πρόςβαςθ ςτον επίςθμο πίνακα ανακοινϊςεων μπορεί να γίνεται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΙΟΚ 

www.corfusailing.gr Οι ανακοινϊςεισ προσ τουσ αγωνιηόμενουσ κα αναρτϊνται ςτθν διεκνι πλατφόρμα που 

ευρίςκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4302/event/ 

θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του IOK. Τα αποτελζςματα κα δθμοςιεφονται 

κατευκείαν ςτον ιςτότοπο  https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4302/event/ 

13. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΟ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ 

Το χρονικό όριο τερματιςμϊν κακορίηεται ςφμφωνα με τον τφπο (GPH x 2.2 x Απόςταςθ) ςε τροποποίθςθ του 

κανόνα RRS 35. Κάκε ςκάφοσ το οποίο δεν κα τερματίηει εντόσ του κακοριςμζνου χρονικοφ ορίου κα 

βακμολογείται ωσ DNF (Did Not Finish) ςε τροποποίθςθ των κανόνων Α4 & 35 των RRS. 

14. ΑΚΙΝΗΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 

Οι μθχανζσ των ςκαφϊν πρζπει να μθν λειτουργοφν μετά το προπαραςκευαςτικό ςιμα τθσ εκκίνθςθσ 

(4λεπτο).  Κάκε χριςθ μθχανισ για πρόωςθ του ςκάφουσ ι για άλλο λόγο κατά τθν διάρκεια του αγϊνα 

πρζπει να δθλωκεί γραπτϊσ ςτθν Επιτροπι Αγϊνα ωσ κατωτζρω άρκρο 16, ζωσ 2 (δφο) ϊρεσ μετά τον 

τερματιςμό του ςκάφουσ. Για να απελευκερωκεί ςκάφοσ μετά από προςάραξθ ι ςφγκρουςθ με ςκάφοσ ι 

αντικείμενο μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθ μθχανι του ςφμφωνα πάντοτε με τουσ κανονιςμοφσ RRS 42.3.(h) & 

42.3.(i). 

15. ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΗΜΑ ΚΛΑΕΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΙ  ΠΛΩΡΗ 

Τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ δεν υποχρεοφνται να επιδεικνφουν τα ςιματα των κλάςεων. Υποχρεοφνται να 

φζρουν τα νοφμερα πλϊρθσ τοποκετθμζνα ευκρινϊσ ςτθν πλϊρθ του ςκάφουσ. 

 

16. ΔΗΛΩΗ ΜΗ ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 

Σε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια του αγϊνα δεν τθρικθκαν οι κανονιςμοί που αναφζρονται ςτθν 

Ρροκιρυξθ και ςτισ Οδθγίεσ Ρλου, ο εντεταλμζνοσ εκπρόςωποσ του ςκάφουσ οφείλει να το δθλϊςει γραπτά 

ςτθν Επιτροπι Αγϊνα ζωσ 2 (δφο) ϊρεσ μετά τον τερματιςμό του ςκάφουσ, ςτθν ιςτιοδρομία που ζγινε θ 

παράβαςθ με χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ διαχείριςθσ αγϊνα  

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4302/event/ 

http://www.corfusailing.gr/
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4302/event/
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4302/event/
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4302/event/


 
                                                                                                                            

 

17. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΗΕΩΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Οι ενςτάςεισ και οι αιτιςεισ για αποκατάςταςθ κα εκδικαςτοφν ςτουσ ςτακμοφσ τθσ 32
θσ

 Ιςτιοπλοϊκισ 

Εβδομάδασ Ιονίου.  Οι ενδιαφερόμενοι εντεταλμζνοι εκπρόςωποι των ςκαφϊν κα ενθμερϊνονται ζγκαιρα 

από τθν γραμματεία για τθν ϊρα και τθ ςειρά εκδίκαςθσ των ενςτάςεων ςτα τθλζφωνα που ζχουν αναφζρει 

ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ. Οι εντεταλμζνοι εκπρόςωποι οφείλουν με δικι τουσ ευκφνθ, να ενθμερϊςουν τουσ 

μάρτυρζσ τουσ αν υπάρχουν, ϊςτε αυτοί να παραςτοφν. 

17.1 Για περιςτατικά που ςυνζβθςαν ςε μια ιςτιοδρομία οι αγωνιηόμενοι οφείλουν να ενθμερϊςουν το 

κλιμάκιο τερματιςμοφ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα πριν ι αμζςωσ μετά τον τερματιςμό για τθν πρόκεςθ κατάκεςθσ 

ζνςταςθσ και κατόπιν να κατακζςουν τθν ζνςταςθ ςφμφωνα με τον RRS 61.3.  Οι  ενςτάςεισ 

καταμζτρθςθσ/επικεϊρθςθσ δυνατόν να κατατεκοφν από τθν Τεχνικι Επιτροπι ζωσ και 1 ϊρα μετά τθν λιξθ 

του χρονικοφ ορίου καταμετριςεων/επικεωριςεων του άρκρου 21 κατωτζρω. 

17.2 Τυχόν αιτιςεισ αποκατάςταςθσ πρζπει να κατατεκοφν ςφμφωνα με τον RRS 62.2. Πταν τα προςωρινά 

αποτελζςματα ανακοινϊνονται μετά τθν λιξθ του χρονικοφ ορίου υποβολισ ενςτάςεων τότε ζνα ςκάφοσ 

μπορεί να κατακζςει αίτθςθ αποκατάςταςθσ για τα αποτελζςματα αυτά το αργότερο μια ϊρα από τθν 

επίςθμθ ανακοίνωςθ τουσ ςε τροποποίθςθ του RRS 62.2. Οι ενςτάςεισ και αιτιςεισ αποκατάςταςθσ πρζπει 

υποβάλλονται με χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ διαχείριςθσ αγϊνα.  

 

18. ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΑ 

Σκάφθ που για οποιοδιποτε λόγο και ςε οποιοδιποτε ςθμείο μιασ ιςτιοδρομίασ εγκαταλείψουν τον αγϊνα 

είναι υποχρεωμζνα να ειδοποιιςουν άμεςα τθν Επιτροπι Αγϊνα μζςω VHF ςτο κανάλι του αγϊνα ι 

τθλεφωνικά ςτα τθλζφωνα των μελϊν τθσ Επιτροπισ. Θ Επιτροπι δυνατόν να παραπζμψει τα ςκάφθ που κα 

κινοφνται με τθν μθχανι τουσ και δεν ζχουν αναφζρει εγκατάλειψθ ςτθν Επιτροπι Ενςτάςεων για παράβαςθ 

του παρόντοσ άρκρου και του κανόνα 2 RRS. 

 

19. ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ VHF 

Το κανάλι επικοινωνίασ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα κα είναι το 72 του VHF. Θ ςυνεχισ ακρόαςθ κατά τθ 

διάρκεια του αγϊνα είναι απαραίτθτθ για λόγουσ αςφαλείασ. Θ ςυνεχισ λειτουργία του κινθτοφ 

τθλεφϊνου, ο αρικμόσ του οποίου ζχει δοκεί ςτθν Επιτροπι Αγϊνα, είναι υποχρεωτικι. Τα ςκάφθ είναι 

υποχρεωμζνα να επικοινωνιςουν με τθν Επιτροπι Αγϊνα και να αναφζρουν τθν κζςθ τουσ 2 ϊρεσ πριν τθν 

λιξθ του χρονικοφ ορίου τερματιςμοφ τουσ, εφόςον αυτό είναι μετά τισ 22.00. 

 

20. ΣΕΡΜΑΣΙΖΟΝΣΑ ΚΑΦΗ 

Κάκε ςκάφοσ που κα τερματίηει κα επιςθμαίνεται από το κλιμάκιο τερματιςμοφ με θχθτικό. Το δε πρϊτο με 

μακρφ θχθτικό. Ο κυβερνιτθσ κάκε ςκάφουσ υποχρεοφται να αναγγείλει ςτθν Επιτροπι Αγϊνα το όνομα του 

ςκάφουσ, και τον αρικμό των ιςτίων μόλισ αυτό τερματίςει. Αποτελεί ευκφνθ του κάκε ςκάφουσ να 

βεβαιωκεί ότι ζγινε ςαφισ θ αναγνϊριςθ του από τθν Επιτροπι Αγϊνα. 

 

21. ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ – ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΦΩΝ 

Ππωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 13 τθσ προκιρυξθσ. 

21.1 Θα γίνει ζλεγχοσ των ςκαφϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ ειδικζσ Διατάξεισ τθσ Εκνικι Αρχισ 

(EIO/ΕΑΘ) για Αγϊνεσ Ανοικτισ Θαλάςςθσ 2022. 

21.2 Θ Επιτροπι Αγϊνων μπορεί να ελζγξει απροειδοποίθτα οποιοδιποτε ςκάφοσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο 

(ξθρά ι κάλαςςα) και οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι κατά το διάςτθμα από το Σάββατο 30 Ιουλίου  2022 και 

ϊρα 10:00 μζχρι και δφο ϊρεσ μετά τον τερματιςμό τθσ τελευταίασ ιςτιοδρομίασ. 

21.3 Στθ διάκεςθ τθσ Επιτροπισ καταμζτρθςθσ πρζπει να υπάρχει ςε κάκε ςκάφοσ αντίγραφο 

πιςτοποιθτικοφ καταμζτρθςθσ μαηί με το Measurement Inventory (όπου απαιτείται). 

21.4 Τα ςκάφθ οφείλουν να ζχουν επί του ςκάφουσ μόνον καταμετρθμζνα και ςφραγιςμζνα πανιά. Ο 

ιδιοκτιτθσ ι ο εντεταλμζνοσ εκπρόςωπόσ του πρζπει να γνωρίηει ότι οφείλει να διατθρεί το ςκάφοσ 

ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ κλάςθσ. 

 



 
                                                                                                                            

22. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

 

ΙΣΤΙΟΡΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΚΥΑΣ 

ΜΑΝΔΑΚΙ Ρ. ΦΟΥΙΟ 

ΚΕΚΥΑ 49100 

26610 44383 

Site: www.corfusailing.gr 

e-mail :iokerk@otenet.gr 

 

Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα θ Επιτροπι Αγϊνα και τα κλιμάκια Εκκινιςεων και Τερματιςμϊν κα ακοφν ςτο 

κανάλι 72. Το γραφείο αγϊνα κα ευρίςκεται ςτο ςκάφοσ τθσ Επιτροπισ. Ρλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν 

ανάρτθςθ ανακοινϊςεων του αγϊνα  μποροφν αποςτζλλονται αυτόματα και μζςω email από τθν ςελίδα 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4302/event/  . Αυτό δεν αντικακιςτά τον επίςθμο 

πίνακα ανακοινϊςεων.  

23. ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ 

Ππωσ προβλζπεται  ςτο άρκρο 15 τθσ προκιρυξθσ. Οι αιτιςεισ αλλαγισ τθσ ςφνκεςθσ  πλθρϊματοσ κα 

γίνονται με χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ διαχείριςθσ αγϊνα. 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4302/event/ 

24. ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

Στο τζλοσ κάκε ιςτιοδρομίασ κα εκδίδονται προςωρινά αποτελζςματα.  Τα τελικά αποτελζςματα κα εκδοκοφν 

μετά τθν εκδίκαςθ τυχόν ενςτάςεων θ/και αιτιςεων αποκατάςταςθσ. Τα αποτελζςματα κα δθμοςιεφονται 

ςτον ιςτότοπο του Ομίλου. 

25. ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΕΠΙ ΚΑΦΩΝ 

Ππωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ προκιρυξθσ. 

 

26. ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΝΤΧΣΑ 

Από τθν δφςθ μζχρι τθν ανατολι του θλίου ο Διεκνισ Κανονιςμόσ Αποφυγισ Συγκροφςεων ςτθν Θάλαςςα 

αντικακιςτά τουσ κανονιςμοφσ του μζρουσ 2 των RRS. Στθν διάρκεια αυτισ τθσ χρονικισ περιόδου τα ςκάφθ 

οφείλουν να διατθροφν τουσ φανοφσ που προβλζπονται από τουσ «Διεκνείσ Κανονιςμοφσ Αποφυγισ 

Συγκροφςεων ςτθ Θάλαςςα» τοποκετθμζνουσ ζτςι ϊςτε να μθ καλφπτονται από τα πανιά του ςκάφουσ. Αυτό 

ιςχφει και ςε περίπτωςθ κακισ ορατότθτασ λόγω καιρικϊν φαινομζνων. 

 

27. ΤΣΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΗ ΧΡΟΝΟΤ 

Ππωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 10 τθσ  προκιρυξθσ, κα εφαρμοςτεί το  ςφςτθμα  PCS All purpose.  

Εναλλακτικά εφόςον θ επιτροπι ζχει επαρκι ςτοιχεία μπορεί να εφαρμοςτεί το PCS_Constructive Course ι 

και ςυνδυαςμό και των δυο .  Για τθν κατθγορία ΝΘC κα χρθςιμοποιθκεί το ςφςτθμα Time On Time  

 

28. ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ππωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 11 τθσ προκιρυξθσ 

28.1 Θα εφαρμοςτεί το ςφςτθμα χαμθλισ βακμολογίασ, ςφμφωνα με τον κανόνα Α4 του παραρτιματοσ Α, 

των RRS. 

28.2 Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ είναι 1 για όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ 

28.3 Οι νικθτζσ του αγϊνα κα αναδειχκοφν με τθν άκροιςθ των βακμολογιϊν των 5 ιςτιοδρομιϊν. Τυχόν 

ιςοβακμίεσ κα επιλφονται ςφμφωνα με τον κανόνα A8 του παραρτιματοσ A των RRS. Δεν εξαιρείται καμία 

ιςτιοδρομία. 

http://www.corfusailing.gr/
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4302/event/
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4302/event/


 
                                                                                                                            

28.4 Ο αγϊνασ είναι ζγκυροσ αν διεξαχκεί τουλάχιςτον μία ιςτιοδρομία. 

28.5 Θ βακμολογία των κατθγοριϊν κα εξαχκεί από τθν γενικι βακμολογία τθσ αντίςτοιχθσ κλάςθσ. 

 

29. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΟΙΝΕ – ΠΑΡΑΒΑΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 

29.1 Σκάφοσ που παραβιάηει τουσ κανονιςμοφσ του μζρουσ 2 των RRS, οφείλει να εκτελζςει ποινι μιασ 

ςτροφισ (1 αναςτροφι και 1 υποςτροφι) εναλλακτικά, ςε τροποποίθςθ του άρκρου 44.2 RRS. 

29.2 Το περιεχόμενο των άρκρων 2, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 29 & 30 δεν μποροφν να αποτελζςουν 

βάςθ ζνςταςθσ ι αίτθςθσ αποκατάςταςθσ από αγωνιηόμενο. 

29.3 Είναι ςτθν ευχζρεια τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων να επιβάλει οιαδιποτε άλλθ ποινι εκτόσ από ακφρωςθ ι 

να αποφαςίςει απαλλαγι για παραβάςεισ των ΟΡ 14, 19, 20, 23, 25 των  κανόνων των κλάςεων, των κανόνων 

OSR και ERS. Για κάκε άλλθ παράβαςθ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτον ιςχφοντα κανονιςμό ΕΑΘ/ΕΙΟ. Θ χριςθ 

απoρριπτόμενων ελαςτικϊν ταινιϊν όταν βιράρονται μπαλόνια κεωρείται παράβαςθ του κανόνα 47 των RRS. 

 

30. ΕΤΘΤΝΗ 

30.1 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον Αγϊνα αποδζχονται ότι διζπονται από τουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ Ιςτιοδρομιϊν 

τθσ Word Sailing (RRS 2021-2024), τθν Ρροκιρυξθ του Αγϊνα, και τισ Οδθγίεσ Ρλου. Πλοι ςυμμετζχουν και 

αγωνίηονται αποκλειςτικά με δικι τουσ ευκφνθ και αποδζχονται να αναλάβουν εξ ολοκλιρου οιαδιποτε 

ευκφνθ απαλλάςςοντασ από κάκε ευκφνθ τον διοργανωτι Πμιλο, τθν Επιτροπι Αγϊνα, τθν Επιτροπι 

Ενςτάςεων,  τθν Τεχνικι Επιτροπι και οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο ι ςϊμα που αναμειγνφονται ςτθν 

διοργάνωςθ και διεξαγωγι του αγϊνα οι οποίοι δεν φζρουν καμιά ευκφνθ για υλικζσ ηθμίεσ θ ςωματικζσ 

βλάβεσ, τραυματιςμοφσ θ κάνατο θ ότι άλλο ικελε να ςυμβεί πριν, κατά τθν διάρκεια, θ μετά τον αγϊνα 

ςτουσ αγωνιηόμενουσ ι ςτα
 
ςκάφθ τουσ. Εφίςταται θ προςοχι ςτον κεμελιϊδθ κανόνα 3 του μζρουσ 1 των 

RRS: «Απόφαςθ για τθν ςυμμετοχι ςε Ιςτιοδρομία» που ορίηει ότι: « Ζνα ςκάφοσ είναι αποκλειςτικά 

υπεφκυνο να αποφαςίςει εάν κα εκκινιςει ι εάν κα ςυνεχίςει ζναν αγϊνα». Είναι αρμοδιότθτα και ευκφνθ 

του κυβερνιτθ να κρίνει το βακμό εκπαίδευςθσ του πλθρϊματοσ ι τθν ζνταςθ του ανζμου, τθν κατάςταςθ 

τθσ κάλαςςασ και τισ μετεωρολογικζσ προγνϊςεισ και να αποφαςίςει αν κα λάβει μζροσ ι όχι ςτον αγϊνα. Οι 

κυβερνιτεσ αποδζχονται εξ ολοκλιρου τθν ευκφνθ για τθν ςυμπεριφορά και τθν ενδυμαςία των 

πλθρωμάτων των ςκαφϊν τουσ, των αντιπροςϊπων και των φιλοξενουμζνων τουσ. 

30.2 Κατά τθν διάρκεια του αγϊνα είναι υποχρεωτικι θ λειτουργία του VHF ςτο κανάλι του Αγϊνα 72 πλζον 

των υποχρεωτικϊν. 

30.3 Πλα τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ, οφείλουν να ζχουν ζγκυρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι 

τρίτων περιλαμβάνουςα τθν ςυμμετοχι ςε αγϊνεσ ςφμφωνα με τθν ςχετικι οδθγία τθσ ΕΙΟ. Θ αντίςτοιχθ 

βεβαίωςθ κατατίκεται με τθν εγγραφι του ςκάφουσ ςτον αγϊνα όπωσ ορίηει θ προκιρυξθ. 

Μθ υποβολι τθσ βεβαίωςθσ αυτόματα κζτει το ςκάφοσ εκτόσ αγϊνα. 

 

 
31. ΚΑΦΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

31.1 Τα ςκάφθ των επιτροπϊν κα φζρουν ςθμαία χρϊματοσ πορτοκαλί με τα γράμματα «RC». Θ 
αποτυχία επίδειξθσ τθσ παραπάνω ςθμαίασ δεν μπορεί να αποτελζςει βάςθ για αίτθςθ αποκατάςταςθσ από 
ςκάφοσ (τροποποίθςθ του κανόνα RRS 60.1(b)). 
 
31.2 Σκάφθ που χρθςιμοποιοφνται από τον τφπο, φωτογράφουσ, VIP κλπ. δεν βρίςκονται κάτω από τθν 
δικαιοδοςία τθσ οργανωτικισ αρχισ. Οποιαδιποτε ενζργειά τουσ δεν μπορεί να αποτελζςει βάςθ για αίτθςθ 
αποκατάςταςθσ από ςκάφοσ (τροποποίθςθ του κανόνα RRS 60.1(b)). 
 

32. ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

Ωσ ςυνθμμζνο παράρτθμα Α 

 

33. ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Ωσ ςυνθμμζνο παράρτθμα Β 



 
                                                                                                                            

 

Θ Επιτροπι Αγϊνα  

 

 



 
                                                                                                                            

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 Επιτροπι Αγώνα 

Ρρόεδροσ :  Αμαλία Κανελλοποφλου  CRO/GRE  τθλ:  6932151082 

Μζλθ :                    Αρτζμθσ Καρράσ NRO                           6973213850        

 Μαρουλάκθσ Ιωάννθσ     6978686487 

    Κωνςταντίνοσ Τριανταφυλλίδθσ     

 

Επιτροπι Ενςτάςεων 

Ρρόεδροσ:  Χριςτοσ Θεοδόςθσ NJ/GRE 

Μζλθ :                   Νίκοσ Ταρςινόσ CJ/GRE  

                               Νικόλασ Άνκθσ CJ/GRE 

Tεχνικι Επιτροπι 

Νικόλαοσ Άνκθσ 

 

κάφοσ Επιτροπισ Αγώνα 

κάφοσ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

 

ΤΙΜΘΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ 

Υφυπουργόσ Εξωτερικϊν κ. Ανδρζασ Καςτανιϊτθσ  

Αντιπεριφεριάρχθσ Ρ.Ε. Κζρκυρασ κ. Ηορμπάσ Χριςτοσ 

Ρρόεδροσ Ν.Ο. Αςτακοφ κ. Ρανταηισ Απόςτολοσ 

Διμαρχοσ Ξθρομερου Αςτακοφ κ. Ιωάννθσ Τριανταφυλλάκθσ 

Αντιδιμαρχοσ Ιερισ Ρόλθσ Μεςολογγίου κ. Νίκοσ Καραπάνοσ 

Ρεριφεριάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Φαρμάκθσ 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                            

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

 Ενδεικτικά ςχεδιαγράμματα, δεν αποτελοφν χάρτεσ και δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για    

ναυτιλία.  

             
 

            ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΚΙΝΗΗ             ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ 

                    ΑΠΟ ΛΕΤΚΙΜΗ                                   Ε ΠΡΕΒΕΖΑ   

 

 
 

 

 

 

             ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΚΙΝΗΗ            ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ 

                      ΑΠΟ ΛΤΓΕΙΑ                                     Ε ΑΣΑΚΟ 

 

 

 

 

[  

 
 



 
                                                                                                                            

       ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΚΙΝΗΗ       ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ 

                           ΑΠΟ ΑΣΑΚΟ                           Ε ΜΕΟΛΟΓΓΙ 

 

 

 

                ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΚΙΝΗΗ           ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ 

                    ΑΠΟ ΜΕΟΛΟΓΓΙ                                            Ε ΠΑΣΡΑ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                            

               ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΠΟΡΕΙΕ INSHORE                                                 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΛΕΤΗ  

                              Ε ΑΣΑΚΟ                                     ΑΠΟ ΜΕΟΛΟΓΓΙ ΠΡΟ ΠΑΣΡΑ 
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