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ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΧΝΑ 
ΙΣΙΟΠΛΟΨΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ 

«ΚΤΠΔΛΛΟ ΙΟΝΙΟΤ 2022» 
 
 

Η ζημείωζη «[DP]» ζε ένα κανόνα ζηην Πποκήπςξη ηος αγώνα ζημαίνει όηι η 
ποινή για παπάβαζη ηος κανόνα αςηού μποπεί, καηά ηην διακπιηική εξοςζία 

ηηρ Δπιηποπήρ Δνζηάζεων, να είναι μικπόηεπη από ηην ακύπωζη.  
Η ζημείωζη «[NP]» ζε ένα κανόνα ζημαίνει όηι ένα ζκάθορ δεν μποπεί να 
κάνει ένζηαζη καηά άλλος ζκάθοςρ για παπάβαζη αςηού ηος κανόνα, ζε 

ηποποποίηζη ηος RRS 60.1(a).  
Η ζςνηομογπαθία «ΠΑ» ζημαίνει Πποκήπςξη ηος Αγώνα και η ζςνηομογπαθία 

«ΟΠ» ζημαίνει Οδηγίερ Πλος. 

1. ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΔ ΟΜΙΛΟΙ  

1.1. Ν Ηζηηνπιντθφο Όκηινο Ησαλλίλσλ θαη ν Λαπηηθφο Ηζηηνπιντθφο Όκηινο Ξξέβεδαο 

πξνθεξχζζνπλ ηνλ αγψλα Ηζηηνπινΐαο Αλνηθηήο Θαιάζζεο «ΚΥΠΕΛΛΟ ΙΟΝΙΟΥ 

2022» ηo άββατο 5 Νοεμβρίοσ θαη ηελ Κσριακή 6 Νοεμβρίοσ 2022.  

2. ΚΑΝΟΝΔ  

Ο αγώναρ θα διεξασθεί ζύμθωνα με ηοςρ παπακάηω κανόνερ:  

2.1. Γηεζλείο Θαλφλεο Ηζηηνδξνκηψλ ηεο World Sailing 2021 – 2024 (RRS). 

2.2. Θαλφλεο Δμνπιηζκνχ Ηζηηνπινΐαο ηεο World Sailing 2021 – 2024 (Equipment 

Rules of Sailing, ERS). 

2.3. Δηδηθφο Θαλνληζκφο Αζθαιείαο γηα αγψλεο Ηζηηνπινΐαο Αλνηθηήο Θαιάζζεο ηεο 

World Sailing 2022 - 2023 (World Sailing Offshore Special Regulations). Ν 

αγψλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 4 ηνπ θαλνληζκνχ. 

Ρα ζθάθε πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπή VHF, κε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη ζηα θαλάιηα 16–12–9–8–6. 

2.4. Θαλνληζκφο IMS 2022  

2.5. ORC Rating System 2022 Δ 

2.6. Γηεζλήο Θαλνληζκφο Απνθπγήο Ππγθξνχζεσλ ζηε Θάιαζζα (ΓΘΑΠ) ν νπνίνο 

αληηθαζηζηά ην Κέξνο 2 ησλ RRS απφ ηελ δχζε κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ. 

2.7. Ρηο Γηαηάμεηο Δζληθήο Αξρήο ηεο ΔΗΝ 

2.8. Ρηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ/ΔΗΝ γηα αγψλεο Αλνηθηήο Θαιάζζεο 2022. 

2.9. Ρελ παξνχζα Ξξνθήξπμε, ηηο Νδεγίεο Ξινπ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Πε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ Ξξνθήξπμεο θαη Νδεγηψλ Ξινπ, ππεξηζρχνπλ νη 

νδεγίεο πινπ (Ρξνπνπνίεζε RRS 63.7).  

2.10. Δάλ ππάξρεη αληίθαζε κεηαμχ ηεο γιψζζαο ησλ θεηκέλσλ, ππεξηζρχεη ην 

ειιεληθφ θείκελν. 

2.11. Covid-19, 

(α) Ρα Ξξσηφθνιια θαη νη Νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζην COVID-19 κπνξεί λα 

εθδνζνχλ αλά πάζα ζηηγκή, ζα αλαθέξνπλ δε εάλ έρνπλ ηελ ηζρχ ελφο θαλφλα.  
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(β) Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα νθείινπλ λα έρνπλ ιάβεη γλψζε φισλ 

ησλ πξσηνθφιισλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ COVID-19 θαη έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ 

Διιεληθή Θπβέξλεζε, ηηο Αζιεηηθέο Αξρέο θαη/ή ηελ Νξγαλσηηθή Αξρή θαη 

πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε απηέο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο. 

Απηέο νη νδεγίεο ή ζχλδεζκνη ζε απηέο, ζα δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

δηνξγάλσζεο. Ρπρφλ κε ζπκκφξθσζε κε ηα ζρεηηθά Ξξσηφθνιια ζα απνηειεί 

ιφγν κε ζπκκεηνρήο ή απνβνιήο απφ ηνλ αγψλα.  

(γ) Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πιήξε 

θαηαλφεζε θαη ζπκκφξθσζε κε θάζε έλα θαη φινπο ηνπο ηαμηδησηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηαμίδη πξνο θαη/ή απφ ηνλ ρψξν ηεο 

δηνξγάλσζεο.  

(δ) Νη αγσληδφκελνη πξηλ ηελ επηβίβαζή ηνπο ζην ζθάθνο νθείινπλ λα 

δειψλνπλ ππεχζπλα ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο φηη δελ παξνπζηάδνπλ νη 

ίδηνη θαη θαλείο ζην πεξηβάιινλ ηνπο ΓΟΗΞΞΩΓΖ ΠΚΞΡΩΚΑΡΑ (βήρα, 

θαηαξξνή, ππξεηφ), θαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο θάξηεο πγείαο ησλ κειψλ. Ν 

θπβεξλήηεο ηνπ ζθάθνπο θπιάζζεη ηηο δειψζεηο κε παξνπζίαο ζπκπησκάησλ 

θαηά ηελ είζνδν ζηελ εγθαηάζηαζε (Θαηάινγνο εηζεξρνκέλσλ-εμεξρνκέλσλ 

ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε), ηηο νπνίεο πξνζθνκίδεη ζηε Γξακκαηεία ησλ 

αγψλσλ, εάλ ηνπ δεηεζεί θαη ειέγρεη ηελ ηζρχ ησλ θαξηψλ πγείαο. Ρπρφλ 

αδπλακία ηήξεζεο απηήο ηεο δηάηαμεο ζπληζηά αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

σο ηέηνηα εθδηθάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ (Δπηθαηξνπνηεκέλν 

αγσληζηηθφ πγεηνλνκηθφ πξσηφθνιιν ηεο ειιεληθήο ηζηηνπιντθήο νκνζπνλδίαο 

(ΔΗΝ) – Απξίιηνο 2021). πάξρεη ππνρξέσζε χπαξμεο αλαλεσκέλεο Θάξηαο 

γείαο ησλ αζιεηψλ  

(ε) Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πιήξε 

θαηαλφεζε θαη ζπκκφξθσζε κε θάζε έλα θαη φινπο ηνπο ηαμηδησηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηαμίδη πξνο θαη/ή απφ ηνλ ρψξν ηεο 

δηνξγάλσζεο.  

(ζη) [DP] Νη αγσληδφκελνη θαη ηα πξφζσπα ππνζηήξημεο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε θάζε εχινγε απαίηεζε ελφο ζηειέρνπο ηεο δηνξγάλσζεο. 

Απνηπρία ζπκκφξθσζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαθή δηαγσγή. πξσηνθφιισλ, ή 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ COVID-19, αθφκα θαη αλ αξγφηεξα απνδεηρζνχλ 

κε απαξαίηεηεο, δελ απνηεινχλ εζθαικέλεο ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο.  

(ε) Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κπνξεί λα αλαβάιεη ή αθπξψζεη ηελ δηνξγάλσζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή εάλ ζεσξήζεη φηη απηφ απαηηείηαη γηα ιφγνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ COVID-19. Νη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

απαηηήζνπλ νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε έμνδα έρνπλ θάλεη γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ή ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ δηνξγάλσζε. 

2.12. Ρξνπνπνηήζεηο ηεο Ξξνθήξπμεο ηνπ Αγψλα 

Ζ νξγαλσηηθή αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη απηή ηελ Ξξνθήξπμε 

ηνπ Αγψλα. Νη ηξνπνπνηήζεηο ζα δεκνζηεχνληαη ζηνλ Δπίζεκν Ξίλαθα 

Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Νκίινπ. 
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2.13. Νη νδεγίεο πινπ θαη ηα θχιια έλαξμεο ζα δεκνζηεπζνχλ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζα απνζηαινχλ ειεθηξνληθά ζηνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζθαθψλ κέρξη ηηο 20:00 ηελ Ξαξαζθεπή 4 Λνεκβξίνπ 

2022. 

 

3. ΓΙΑΦΗΜΙΗ  

3.1. Θα ηζρχζεη ν θψδηθαο δηαθεκίζεσλ ηεο World Sailing (Advertising Code) θαζψο 

θαη φζα νξίδεη ε Δζληθή Αξρή.. 

3.2. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλνληζκνχ 20 ηεο World Sailing (Advertising 

Code) ζα ηζρχζεη απφ ηηο 07:00 ηνπ Παββάηνπ 5 Λνεκβξίνπ 2022 κέρξη θαη ηελ 

Θπξηαθή 6 Λνεκβξίνπ 2022 θαη ψξα 24:00. 

3.3. Πθάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

ρνξεγηψλ ηνπ ζρεηηθνχ ηζηφηνπνπ ηεο ΔΑΘ/ΔΗΝ αληίγξαθν ηεο νπνίαο πξέπεη 

λα θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγψλα καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο.. 

3.4. [DP] Ν νξγαλσηήο φκηινο κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε λα 

θέξνπλ ζεκαία ή ζεκαίεο θαη απηνθφιιεηα κε ην ζήκα ηνπ ρνξεγνχ θαζ΄ φιε 

ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ. 

4. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

4.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ : 

(α) Πθάθε κε πηζηνπνηεηηθφ ORC Ηnternational  

(β). Πθάθε κε πηζηνπνηεηηθά ORC Club. Πηελ θιάζε απηή ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 

φια ηα ππφινηπα ζθάθε εθηφο ησλ ORC Λon Spinnaker & ORC Sport Boats  

(γ). Πθάθε κε πηζηνπνηεηηθφ ORC Non Spinnaker. 

(δ). Πθάθε ραξαθηεξηζκέλα ORC Sport Boats ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ΔΑΘ/ΔΗΝ. Γπλαηφλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζθάθε κε πηζηνπνηεηηθά ORC 

International θαη ORC Club εθφζνλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ORC Sport Boats. 

(ε). Κε θαηακεηξεκέλα ζθάθε κήθνπο LOA άλσ ησλ 7 κ. κε NHC Handicap. 

Δάλ δελ ζπκπιεξσζεί ε θιάζε ηα ζθάθε απηά δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ εθηφο 

ζπλαγσληζκνχ. 

4.2. Ζ Δ.Α. έρεη ην δηθαίσκα λα ζπγρσλεχεη θιάζεηο ή λα δηαρσξίζεη ζε θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή. Δάλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε δεκηνπξγία ηεο θιάζεο 

ηφηε ηα ζθάθε ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε θιάζε ζχκθσλα κε ην πηζηνπνηεηηθφ 

ηνπο. Πηελ πεξίπησζε ησλ ζθαθψλ ORC Ηnternational ηα ζθάθε απηά ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ θιάζε ζθαθψλ ORC Club. 

4.3. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα γηα φια ηα ζθάθε νξίδεηαη ζε 30€ θαη 

θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγψλα ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο πξηλ ηελ εθθίλεζε 

ηεο πξψηεο ηζηηνδξνκίαο. 
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5. ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

5.1. Ρα ζθάθε πξέπεη λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζην email ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

αγψλα (ioniancup@gmail.com) ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Παρασκεσή 

4/11/2022 ώρα 19:30’.  

Όια ηα ζηνηρεία ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην email ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

αγψλα 

5.2. Ρα ζθάθε γηα λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ έληππα: 

 α) Έληππν αληίγξαθν έγθπξνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ Kαηακέηξεζεο 2022, φπσο 

απαηηνχλ ε Δζληθή Αξρή θαη νη θαλνληζκνί ηνπ ORC.  

(β) Αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ ζθάθνπο ζε ηζρχ.  

(γ) Αληίγξαθν ηεο αδείαο ηεο Δζληθήο Αξρήο εθ’ φζνλ θέξνπλ αηνκηθή 

δηαθήκηζε.  

(δ) Θαηάζηαζε πιεξψκαηνο κε ζπκπιεξσκέλν ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ΔΗΝ ησλ 

αζιεηψλ. 

5.3. Ζ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δερζεί δειψζεηο ζπκκεηνρήο 

θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ππνβνιήο. 

5.4. Πηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο αλειίθνπ σο πιήξσκα, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη 

ζηε Γξακκαηεία έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ θεδεκφλα. 

5.5. Νη ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα θιεζνχλ, κέρξη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δήισζεο 

ζπκκεηνρήο λα πξνζθνκίζνπλ επηπιένλ ηπρφλ πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά ηα 

νπνία ζα επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία πνπ ζα ηζρχεη γηα ηελ πξνθχιαμε θαη 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παλδεκίαο COVID-19. 

5.6. Tα κε θαηακεηξεκέλα ζθάθε ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 

κέρξη ηελ  Ξαξαζθεπή 14 Νθησβξίνπ 2022. 

5.7. [DP] Πηε δήισζε ζπκκεηνρήο, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη θαη έλα ηνπιάρηζηνλ θηλεηφ ηειέθσλν, ην νπνίν ζα επξίζθεηαη επί 

ηνπ ζθάθνπο θαη κε ην νπνίν ζα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα ησλ αγψλσλ. 

5.8. Ρα ζθάθε πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ έλα έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ βαζκνχ 

ηθαλφηεηαο. 

5.9. Ρν πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο δελ κπνξεί λα έρεη εκεξνκελία έθδνζεο 

κεηαγελέζηεξε ηεο εκέξαο θαη ψξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

δειψζεσλ ζπκκεηνρήο. Ρα ζηνηρεία ζηα πηζηνπνηεηηθά θαηακέηξεζεο πνπ 

έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα δελ επηηξέπεηαη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ρσξίο έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ. 

5.10. Πε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ έρεη πξνζθνκηζζεί ην έγθπξν 

πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ αγψλα κέρξη ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο εγγξαθήο, ην ζθάθνο δελ ζα γίλεη δεθηφ ζηνλ αγψλα αθφκα θαη αλ 

έρεη πεξηιεθζεί ζηα Φχιια Έλαξμεο. 

5.11. Γελ ζα γίλεη δεθηή ζπκκεηνρή ζθάθνπο ζηνλ αγψλα, αλ δελ είλαη ζχκθσλα κε 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο πξνθήξπμεο 
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6. ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΑΓΧΝΑ-ΓΙΑΓΡΟΜΔ  

6.1. Νη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνχλ ζην Ηφλην πέιαγνο ζην ζαιάζζην ρψξν ηεο 

Ξξέβεδαο ή/θαη ηνπ Ακβξαθηθνχ θφιπνπ, αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο. Ιεπηνκέξεηεο ζα δνζνχλ ζηηο νδεγίεο πινπ.  

6.2. Νη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνχλ ζε δχν (2) αγσληζηηθέο εκέξεο. 

6.3. Ν αγψλαο απνηειείηαη απφ πέληε (5) ηζηηνδξνκίεο ειεγρφκελνπ ζηίβνπ (φξηζα-

πξίκα ή ηξηγσληθέο) θαη κία (1) παξάθηηα ηζηηνδξνκία. Δάλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο 

δελ επηηξέπνπλ ηε δηεμαγσγή ηζηηνδξνκηψλ ειεγρφκελνπ ζηίβνπ, ε Δπηηξνπή 

Αγψλσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη παξάθηηεο δηαδξνκέο. 

7. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ - ΤΓΥΧΝΔΤΔΙ  

7.1. Ζ Δπηηξνπή Αγψλα δχλαηαη λα δηαρσξίζεη θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο 

νπνηνδήπνηε θξηηήξην ζεσξήζεη θαηάιιειν απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 

ηζρχνπζεο Δηδηθέο Γηαηάμεηο θαη ηνλ Θαλνληζκφ ηεο ΔΑΘ/ΔΗΝ, κε βάζε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζπκκεηνρψλ. 

7.2. Πε θάζε θαηεγνξία ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζθάθε. 

7.3. Πηελ πεξίπησζε φπνπ δελ ζπκπιεξψλεηαη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο 

ζπκκεηνρψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπγρψλεπζε θιάζεσλ. 

7.4. Νη ηειηθέο θαηαζηάζεηο ζπγρψλεπζεο-δηαρσξηζκνχ ησλ θιάζεσλ ζα 

δηαλεκεζνχλ ζηε Ππγθέληξσζε Θπβεξλεηψλ καδί κε ηηο Νδεγίεο Ξινπ.  

7.5. Γηα λα ζεσξεζεί έγθπξε κηα ηζηηνδξνκία ζε κία θαηεγνξία πξέπεη λα εθθηλήζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) ζθάθε. 

7.6. Κε θαηακεηξεκέλα ζθάθε ζα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο ζπκκεηνρέο. 

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

8.1. Παρασκεσή 4/11/2022 ώρα 19:30’: Γειψζεηο Ππκκεηνρήο  

8.2. Παρασκεσή 4/11/2022 ώρα 20:30’: Ππγθέληξσζε Θπβεξλεηψλ.  

8.3. άββατο 5/11/2022 ώρα 13:00: Δθθίλεζε παξάθηηαο Ηζηηνδξνκίαο κε 

κήθνο δηαδξνκήο έσο 15 λ. κίιηα.  

8.4. Κσριακή 6/11/2022 ώρα 11:00’: Δθθίλεζε ηζηηνδξνκίαο ειεγρφκελνπ 

ζηίβνπ. Ζ επφκελε ηζηηνδξνκία ζα εθθηλήζεη 20’-30’ ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο ηεο πξνεγνχκελεο. H δηαδξνκή ζα είλαη έσο 6 λ. 

κίιηα. Γε ζα δηεμαρζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 5 ηζηηνδξνκίεο . Γε ζα δνζεί 

εθθίλεζε κεηά ηελ 16:30’. 

8.5. Κσριακή 6/11/2022 ώρα 19:00’: Γεμίσζε – απνλνκέο επάζισλ. 

9. ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΧΝ  

9.1. Ζ ζπγθέληξσζε Θπβεξλεηψλ ζα γίλεη ηελ Παρασκεσή 4 Νοεμβρίοσ 2022 θαη 

ψξα 20:30’ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΑΡΙΝΑ.  

9.2. Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αγψλα κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζην email ηεο 

γξακκαηείαο ηνπ αγψλα ioniancup@gmail.com κέρξη ηηο 20:00 ηεο Ξαξαζθεπήο 

4 Λνεκβξίνπ 2022. Νη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπζνχλ ζηνλ ειεθηξνληθφ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ 
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10. ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ  

10.1. Νη Νδεγίεο Ξινπ ζα δηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγψλα ζηε Ππγθέληξσζε 

Θπβεξλεηψλ. 

11. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΟΡΘΧΗ ΥΡΟΝΟΤ  

11.1. Πηα ζθάθε ORC International, ORC Club & ORC Non Spinnaker ζα εθαξκνζηεί 

ην ζχζηεκα PCS-All purpose . 

11.2. Δλαιιαθηηθά , εθφζνλ ε Δπηηξνπή Αγψλα έρεη επαξθή ζηνηρεία ζα εθαξκφζεη ην 

ζχζηεκα PCS – Constructed Course ή ζπλδηαζκφ θαη ησλ δχν. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δηνξζσκέλσλ ρξφλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην κέγηζην implied 

wind. 

11.3. Γηα ηελ θαηεγνξία NHC ζα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα Time on Time 

11.4. Νη επηινγέο ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα ζρεηηθά κε ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ηελ 

δηεχζπλζε θαη ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ δελ κπνξεί λα απνηειέζνπλ ιφγν 

αίηεζεο απνθαηάζηαζεο ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ RRS 60.1b  

12. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΔΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΚΑΦΧΝ  

12.1. Δπηζεσξήζεηο αζθαιείαο, θαηακέηξεζεο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ζα γίλνπλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο πξηλ ή κεηά απφ 

νπνηαδήπνηε ηζηηνδξνκία, ζηε ζηεξηά ή ζηε ζάιαζζα. 

12.2. Ρα ζθάθε πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα επηζεσξήζεηο πιηθψλ αζθαιείαο θαη 

ειέγρνπο θαηακέηξεζεο απφ ηελ Ξαξαζθεπή 4 Λνεκβξίνπ 2022, 14:00 κέρξη 

θαη δχν ψξεο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ηζηηνδξνκίαο. 

12.3. [DP] Ρα ζθάθε πξέπεη επίζεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ RRS 78.1 φηαλ 

παξνπζηάδνληαη γηα έιεγρν. 

13. ΤΣΗΜΑ ΓΙΟΡΘΧΗ ΥΡΟΝΟΤ  

13.1. Ζ βαζκνινγία ηνπ αγψλα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Α ησλ RRS. 

13.2. Ρν ηειηθφ απνηέιεζκα ζα ππνινγηζζεί απφ ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο φισλ 

ησλ ηζηηνδξνκηψλ. 

13.3. Γελ εμαηξείηαη θακία ηζηηνδξνκία (Ρξνπνπνίεζε RRS A2). 

13.4. Ξξέπεη λα νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ κία (1) ηζηηνδξνκία γηα λα ζεσξεζεί 

έγθπξνο ν αγψλαο. 

13.5. Ζ βαζκνινγία ησλ ηπρφλ θαηεγνξηψλ ζα εμάγεηαη απφ ηελ γεληθή βαζκνινγία 

ηεο αληίζηνηρεο θιάζεο. 

13.6. Θα ηζρχζεη ν RRS 90.3(e), θαη ν RRS A.5.3 

14. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

14.1. Αξθεί λα νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ κία (1) ηζηηνδξνκία γηα θάζε θιάζε ψζηε ν 

αγψλαο λα είλαη έγθπξνο.  

14.2. Θα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα Σακειήο Βαζκνινγίαο ησλ RRS (Low Point Scoring 

System, RRS Appendix A). Νη βαζκνί θάζε ηζηηνδξνκίαο ζα πνιιαπιαζηάδνληαη 

κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηεο θάζε ηζηηνδξνκίαο. 
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14.3. Ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ησλ ηζηηνδξνκηψλ έρνπλ σο θάησζη: 

● Ηζηηνδξνκίεο ειεγρφκελνπ ζηίβνπ: 0,80 

● Ξαξάθηηα ηζηηνδξνκία: 1,00. 

14.4. Νη ηζνβαζκίεο ζα επηιχνληαη ππέξ ηνπ ζθάθνπο κε ηνλ κηθξφηεξν ζπλνιηθά 

δηνξζσκέλν ρξφλν (απηφ ηξνπνπνηεί ην άξζξν 8.2 ησλ RRS Appendix A). 

14.5. Ζ βαζκνινγία ησλ θαηεγνξηψλ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηε γεληθή βαζκνινγία ηεο 

θιάζεο. 

15. ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΤΝΘΔΗ ΠΛΗΡΧΜΑΣΧΝ  

15.1. Αιιαγή ζηε ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ επηηξέπεηαη κφλν κε απνζηνιή 

ειεθηξνληθά ζρεηηθήο αίηεζεο ζηε γξακκαηεία ηνπ αγψλα ην αξγφηεξν 2 ψξεο 

πξηλ ηελ εθθίλεζε θάζε ηζηηνδξνκίαο. Δάλ ε αίηεζε αθνξά ζε πξνζζήθε λένπ 

κέινπο ή αληηθαηάζηαζε άιινπ κε λέν κέινο, ηφηε ε αίηεζε ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ηελ αλσηέξσ 2.11(δ). Ζ αιιαγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν κεηά απφ 

γξαπηή άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ. 

16. [DP] ΙΠΣΑΜΔΝΔ ΤΚΔΤΔ – DRONES 

16.1. Ζ ρξήζε ηπηάκελσλ ζπζθεπψλ (drones), απφ ηνπο αγσληδφκελνπο ή ηηο νκάδεο 

ππνζηήξημεο ηνπο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, δελ επηηξέπεηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε 

γξαπηή έγθξηζε ηεο Νξγαλσηηθήο Αξρήο.  

16.2. Ζ Νξγαλσηηθή Αξρή κπνξεί λα επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ζηελ ρξήζε ηπηάκελσλ 

ζπζθεπψλ (drones), ή λα απαγνξεχζεη ηειείσο ηελ ρξήζε ηνπο θαηά ηελ 

απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο εμνπζία 

16.3. Αλά πάζα ζηηγκή, ηελ απφιπηε επζχλε γηα νηηδήπνηε πξνθχςεη θαηά ηελ πηήζε 

κίαο ηπηάκελεο ζπζθεπήο (drone) θέξεη ην άηνκν πνπ ηελ ρεηξίδεηαη. 

17. ΓΗΛΧΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

17.1 Ν RRS 3 αλαθέξεη: «Ζ επζχλε γηα ηελ απφθαζε ελφο ζθάθνπο λα ζπκκεηάζρεη 

ζε κία ηζηηνδξνκία ή λα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη είλαη απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ.» 
Ππκκεηέρνληαο ζε απηή ηελ δηνξγάλσζε, θάζε αγσληδφκελνο ζπκθσλεί θαη 

αλαγλσξίδεη φηη ε ηζηηνπινΐα είλαη κία δπλεηηθά επηθίλδπλε δξαζηεξηφηεηα κε 
εγγελείο θηλδχλνπο. Απηνί νη θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ δπλαηνχο αλέκνπο θαη 
ηαξαγκέλε ζάιαζζα, αηθλίδηεο αιιαγέο ζηνλ θαηξφ, αζηνρία πιηθνχ, ιάζε ζηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπ ζθάθνπο, κεησκέλε λαπηνζχλε απφ άιια ζθάθε, απψιεηα 
ηζνξξνπίαο ζε κία αζηαζή πιαηθφξκα θαη θφπσζε πνπ κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα απμεκέλν θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ. Δγγελήο ζην άζιεκα ηεο 
ηζηηνπινΐαο είλαη ν θίλδπλνο κφληκεο, θαηαζηξνθηθήο ζσκαηηθήο βιάβεο ή 
ζαλάηνπ απφ πληγκφ, ηξαπκαηηζκφ, ππνζεξκία ή άιιε αηηία. 

18. ΔΠΑΘΛΑ  

18.1. Θα απνλεκεζνχλ έπαζια Γεληθήο Θαηάηαμεο ζηηο θιάζεηο ORC International, 

ORC Club, ORC Non Spinnaker, ORC Sport Boats θαη Cruisers θαζψο θαη ζηνπο 

ληθεηέο ησλ θαηεγνξηψλ αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή.. 

18.2. Ν αξηζκφο ησλ ληθεηψλ αλά θιάζε / θαηεγνξία ζα είλαη ν 1νο, 2νο θαη 3νο 

ληθεηήο ηεο θαηεγνξίαο. 
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18.3. Νη απνλνκέο επάζισλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα επηηξεπφκελα απφ 

ηηο δηαηάμεηο πεξί COVID-19 θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ αγψλα θαη νη ιεπηνκέξεηεο 

ζα αλαθνηλσζνχλ έγθαηξα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

19. ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ  

19.1 Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα απνδέρνληαη φηη δηέπνληαη απφ ηνπο Γηεζλείο 

Θαλνληζκνχο Ηζηηνδξνκηψλ ηεο World Sailing (RRS 2021 - 2024), ηηο Νδεγίεο 

Ξινπ, ηελ Ξξνθήξπμε ηνπ Αγψλα θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, θαζψο θαη 

φινπο ηνπο άιινπο θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 1 

ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Ηδηαίηεξα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνλ Θεκειηψδε 

Θαλφλα 3 ησλ Γηεζλψλ Θαλνληζκψλ Ηζηηνδξνκηψλ ηεο World Sailing (RRS 2021 

– 2024) «Απφθαζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε αγψλα» θαη ηνλ Θαλφλα WS Offshore 

Special Regulation 1.02.1 πνπ αλαθέξεη «Ζ αζθάιεηα ελφο ζθάθνπο θαη ηνπ 

πιεξψκαηνο ηνπ είλαη κνλαδηθή θαη αλαπφθεπθηε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ 

ζθάθνπο». 

19.2 Κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα απνδέρνληαη ξεηά φηη ζπκκεηέρνπλ θαη αγσλίδνληαη 

απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζχλε. 

19.3 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη αλαιακβάλνπλ ηελ πιήξε επζχλε γηα 

πηζαλή δεκία (ζεηηθή, απνζεηηθή ή εζηθή), ζσκαηηθή βιάβε ή/θαη ζάλαην 

πξνζψπνπ, ζπκκεηέρνληνο ή ηξίηνπ, πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

αγψλα ή νπνηαδήπνηε άιιε ψξα ζε ζρέζε κε απηφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ξεηψο ηπρφλ κφιπλζεο απφ ηνλ λέν Θνξνλντφ θαη αζζέλεηαο απφ COVID 19, 

απαιιάζζνληαο απφ θάζε επζχλε ηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή 

Αγψλσλ, ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή, ηνλ γεηνλνκηθφ 

πεχζπλν, ηνπο ρνξεγνχο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν εκπιεθφκελν ζηελ 

δηνξγάλσζε κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα θαη ζπκθσλνχλ απνιχησο φηη 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεξψκαηνο ηνπο, ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο θαη ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ηνπο. 

19.4 Ζ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Αγψλσλ, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ε 

Ρερληθή Δπηηξνπή, ν γεηνλνκηθφο πεχζπλνο, νη ρνξεγνί θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

πξφζσπν εκπιεθφκελν ζηελ δηνξγάλσζε κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα δελ κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ ππεχζπλνη γηα δεκία (ζεηηθή, απνζεηηθή ή εζηθή), ζσκαηηθή 

βιάβε ή/θαη ζάλαην πξνζψπνπ, ζπκκεηέρνληνο ή ηξίηνπ, πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα ή νπνηαδήπνηε άιιε ψξα ζε ζρέζε κε απηφλ. 

19.4 Δίλαη αξκνδηφηεηα θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θπβεξλήηε θαη φζσλ 

ρεηξίδνληαη ην ζθάθνο λα θξίλνπλ ηνλ επαξθή βαζκφ εθπαηδεχζεσο θαη 

εκπεηξίαο ηνπ πιεξψκαηνο θαζψο θαη ηνλ ηθαλφ αξηζκφ απηνχ, ψζηε λα 

ρεηξίδνληαη ην ζθάθνο πνπ επηβαίλνπλ κε απφιπηε αζθάιεηα, ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε θαη αμηνπινΐα ηνπ ζθάθνπο ζην νπνίν επηβαίλνπλ, ζε ζρέζε κε ηελ 

έληαζε ηνπ αλέκνπ, ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο θαη ηηο κεηεσξνινγηθέο 

πξνγλψζεηο θαη λα απνθαζίζνπλ αλ ζα ιάβνπλ κέξνο ή φρη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκέλν αγψλα ή ηζηηνδξνκία ηνπ αγψλα. Δπίζεο νη παξαπάλσ 
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επηβεβαηψλνπλ φηη φινο ν εμνπιηζκφο αζθαιείαο ζπληεξείηαη επαξθψο θαη ην 

πιήξσκα γλσξίδεη πνχ θπιάζζεηαη θαη πψο λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη. 

20. ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΚΑΦΧΝ 

20.1. Όια ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε ζην αγψλα νθείινπλ λα δηαζέηνπλ έγθπξε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ηξίησλ (πξάγκαηα θαη πξφζσπα) ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

20.2. Ρν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα θαιχπηεη ξεηά ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη 

ηξίησλ θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζθάθνπο ζε αγψλεο ηζηηνπινΐαο. 

21. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΥΡΗΗ 

21.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα (θπβεξλήηεο θαη κέιε πιεξψκαηνο) κε 

ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ αγψλα ζπλαηλνχλ, ζηελ 

ζπιινγή, ρξήζε θαη αλαπαξαγσγή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ησλ νλνκάησλ θαη 

θσηνγξαθηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (θπβεξλεηψλ, πιεξσκάησλ θαη ζθαθψλ) 

απφ ηνλ δηνξγαλσηή φκηιν θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Νκνίσο επηηξέπνπλ, ρσξίο 

αληάιιαγκα, ηελ ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ γηα ηελ δεκηνπξγία θαη 

εθκεηάιιεπζε έξγσλ ήρνπ ή/θαη εηθφλαο, θσηνγξαθηψλ θαη πξνσζεηηθνχ 

πιηθνχ θάζε είδνπο, ζηελ εγγξαθή θαη άκεζε ή έκκεζε, πξνζσξηλή ή κφληκε 

αλαπαξαγσγή κε θάζε κέζν θαη ηξφπν ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ 

κεηάδνζε θαη παξνπζίαζε ηνπ ζην θνηλφ κε θάζε ηξφπν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

Αγψλα θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ. 

22. ΥΟΡΗΓΟΙ-ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΔ 

22.1. Θα αλαθνηλσζνχλ κε αλαθνίλσζε θαη ζηηο Νδεγίεο πινπ. 

23. ΔΛΛΙΜΔΝΙΜΟ-ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ 

23.1. Ρα ζθάθε θαηά ηηο εκεξνκελίεο ηνπ αγψλα ζα θηινμελεζνχλ δσξεάλ ζην 

ιηκάλη απφπινπ θαη θαηάπινπ ηνπ αγψλα. Ζ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα 

θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα δσξεάλ ειιηκεληζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζθαθψλ γηα πεξηζζφηεξεο εκέξεο πέξαλ απφ ηηο εκεξνκελίεο 

ηνπ αγψλα. 

24. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΓΧΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

24.1. Ζ Γξακκαηεία αγψλα κέρξη θαη ηελ Ξαξαζθεπή 4 Λνεκβξίνπ 2022 ζα 

ιεηηνπξγεί ζηνπο δηνξγαλσηέο Νκίινπο θαη ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: 

ioniancup@gmail.com   

24.2. Ζ Γξακκαηεία ηνπ αγψλα θαη νη Δπηηξνπέο αγψλα απφ ηελ Ξαξαζθεπή 

4/11/2022 ζα ιεηηνπξγνχλ κφλνλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΞΟΔΒΔΕΑ ΚΑΟΗΛΑ.  

 

Η ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

2/11/2022 
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