
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

Τροποποιούνται τα κάτωθι άρθρα της Προκήρυξης: 

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 
Προστίθεται:  ……. για σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, ORC Non Spinnaker και 
ORC Sport Boats και μη καταμετρημένα κατά ORC Cruisers. 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
1.3. Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης της World 
Sailing 2022 - 2023 (World Sailing Offshore Special Regulations). Ο αγώνας κατατάσσεται 
στην κατηγορία 4 του κανονισμού. 
Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευή VHF, με δυνατότητα επικοινωνίας πλην 
των υποχρεωτικών και στα κανάλια 69, 72, 73, 74  και 77. 
1.4. Κανονισμός IMS 2022 
1.5. ORC Rating System 2022 
1.12,Τροποποιήσεις της Προκήρυξης του Αγώνα 
Η οργανωτική αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή την Προκήρυξη του Αγώνα. 
Οι τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στον Επίσημο Πίνακα Ανακοινώσεων του Ομίλου  
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   
2.1.  Ο ηλεκτρονικός επίσημος πίνακας ανακοινώσεων ευρίσκεται στoν ιστότοπο του 
ομίλου  www.corfusailing.gr  με σύνδεσμο που οδηγεί στην διεθνή πλατφόρμα 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4302/event 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΑΣΕΙΣ 
4.1. Στον αγώνα γίνονται δεκτά: 
(α)  Σκάφη με πιστοποιητικό  ORC Ιnternational 
(β). Σκάφη με πιστοποιητικά ORC Club. Στην κλάση αυτή θα συμπεριληφθούν όλα τα 
υπόλοιπα σκάφη εκτός των ORC Νon Spinnaker & ORC Sport Boats 
(γ). Σκάφη με πιστοποιητικό ORC Non Spinnaker 
(δ). Σκάφη χαρακτηρισμένα  ORC Sport Boats σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ. 
Δυνατόν να συμπεριληφθούν σκάφη με πιστοποιητικά ORC International και  ORC Club 
εφόσον έχουν χαρακτηριστεί ORC Sport Boats 
(ε). Μη καταμετρημένα σκάφη μήκους LOA άνω των 7 μ. με NHC Handicap. Εάν δεν 
συμπληρωθεί η κλάση τα σκάφη αυτά δύναται να συμμετέχουν εκτός συναγωνισμού.  
 
4.2. Η Ε.Α. έχει το δικαίωμα να συγχωνεύει κλάσεις ή να διαχωρίσει σε κατηγορίες ανάλογα 
με την συμμετοχή. Εάν δεν καταστεί δυνατή η δημιουργία της κλάσης τότε τα σκάφη θα 
συμπεριληφθούν σε κλάση σύμφωνα με το πιστοποιητικό τους.  Στην περίπτωση των σκαφών 
ORC Ιnternational  τα σκάφη αυτά θα συμπεριληφθούν στην κλάση σκαφών ORC Club.  
 

10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 

10.1. Στα σκάφη ORC International, ORC Club & ORC Non Spinnaker θα εφαρμοστεί το 
σύστημα  PCS-All purpose . 
10.2.  Εναλλακτικά , εφόσον η Επιτροπή Αγώνα έχει επαρκή στοιχεία θα εφαρμόσει το 
σύστημα PCS – Constructed Course ή συνδιασμό και των δύο. 
Για τον υπολογισμό των διορθωμένων χρόνων θα χρησιμοποιηθεί το μέγιστο implied wind  
10.3. Για την κατηγορία NHC θα εφαρμοστεί το σύστημα Time on Time 

  

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


10.4. Οι επιλογές της Επιτροπής Αγώνα σχετικά με το μήκος της διαδρομής, την διεύθυνση 
και την ένταση του ανέμου δεν μπορεί να αποτελέσουν λόγο αίτησης αποκατάστασης σε 
τροποποίηση του RRS 60.1b 

 
ΕΠΑΘΛΑ 
19.1 Θα απονεμηθούν έπαθλα Γενικής Κατάταξης στις κλάσεις ORC International, ORC 
Club, ORC Non Spinnaker, ORC Sport Boats  και Cruisers καθώς και στους νικητές των 
κατηγοριών ανάλογα με τη συμμετοχή. 

 
 

H Oργανωτική Επιτροπή 
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