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     ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ  «ΚΤΠΔΛΛΟ ΙΟΝΙΟΤ 2022» [2] 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΠΛΟΥ 
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

«ΚΥΠΔΛΛΟ ΙΟΝΙΟΥ 2022» 
 

1. ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΔ ΟΜΙΛΟΙ  

1.1. Ο Ιζηιοπλοϊκός Όμιλος Ιωαννίνων (Ι.Ο.Ι.), θαη ν Νασηικός Ιζηιοπλοϊκός 
Όμιλος Πρέβεδας (Ν.Ι.Ο.Π.) δηνξγαλώλνπλ ηνλ αγώλα Ιζηηνπινΐαο Αλνηθηήο 

Θαιάζζεο «ΚΤΠΔΛΛΟ ΙΟΝΙΟΤ 2022» από ην άββαηο 5 Νοεμβρίοσ έσο ηελ 
Κσριακή 6 Νοεμβρίοσ 2022.  

2. ΚΑΝΟΝΔ  

2.1. Ο αγώλαο δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 

«ΚΑΝΟΝΔΣ» ηεο Πξνθήξπμεο Αγώλα. 

2.2. Δάλ ππάξρεη αληίθαζε κεηαμύ ησλ Οδεγηώλ Πινπ θαη ηεο Πξνθήξπμεο Αγώλα, νη 
Οδεγίεο Πινπ ππεξηζρύνπλ. 

3. ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ-ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  

3.1. Οη αλαθνηλώζεηο ζηνπο αγσληδόκελνπο, ζα δεκνζηεύνληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ναπηηθνύ Ιζηηνπιντθνύ Οκίινπ Πξέβεδαο (Ν.Ι.Ο.Π.)θαη ζηνλ 

παξαθάησ ζύλδεζκν https://www.racingrulesofsailing.org/messages/5091/event 

3.2.  Οξίδεηαη ην κανάλι 08 γηα επηθνηλσλία κέζσ VHF. 

3.3. Οη αγσληδόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο αγώλα ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ν.Ι.Ο.Π. ζην ηειέθσλν 6972997971.  

3.4. Με εμαίξεζε ηελ επηθνηλσλία κε ηελ Δπηηξνπή Αγώλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηζηηνδξνκίαο, έλα ζθάθνο δε ζα ιακβάλεη ή κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο πνπ δε ζα είλαη 
δηαζέζηκεο ζηα ππόινηπα ζπκκεηέρνληα ζθάθε. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα RRS 

41. 

3.5. Τα ζθάθε παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ηελ Δπηηξνπή Αγώλα κέζσ VHF8 θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα όηαλ ζα βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ ηεξκαηηζκνύ. 

4. ΑΛΛΑΓΔ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ  

4.1. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο Οδεγίεο Πινπ ζα αλαθνηλώλεηαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ, ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο α’ 

ηζηηνδξνκίαο ηεο εκέξαο πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ, εθηόο από νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην 
πξόγξακκα ησλ αγώλσλ, πνπ ζα αλαθνηλώλεηαη πξηλ από ηηο 21:00’ ηεο 

πξνεγνύκελεο εκέξαο από απηήλ πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ. 

4.2. Πξνθνξηθέο νδεγίεο κπνξεί λα δνζνύλ ελ πισ. Η Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ηνπιάρηζηνλ 15’ πξηλ ην πξνεηδνπνηεηηθό 
ζήκα θάζε θαηεγνξίαο θαη ζα ηηο αλαθνηλώζεη ζηα ζθάθε κέζσ VHF, ζύκθσλα κε 

ηνλ θαλόλα RRS 90.2(c). Απηέο νη αιιαγέο δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ιόγν γηα 
αίηεζε απνθαηάζηαζεο. 

5. ΗΜΑΣΑ ΣΗ ΣΔΡΙΑ  

5.1. Τα ζήκαηα ζηε ζηεξηά ζα επηδεηθλύνληαη ζηνλ ηζηό ηνπ Ναπηηθνύ Ιζηηνπιντθνύ 

Οκίινπ Πξέβεδαο. 

5.2. Απαληεηηθόο επηζείσλ AP ηνπ ΓΚΣ κε δύν ερεηηθά ζεκαίλεη «Η ηζηηνδξνκία 

αλαβάιιεηαη. Τν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα δελ ζα δνζεί λσξίηεξα από 60 ιεπηά κεηά 
ηελ ππνζηνιή ηνπ AP». 
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5.3. Δπηζείσλ L ηνπ ΓΚΣ ζεκαίλεη «Υπάξρεη αλαθνίλσζε». 

5.4. Δπηζείσλ Α ηνπ ΓΚΣ ζεκαίλεη «Καλέλα ζθάθνο λα κελ απνπιεύζεη από ην ιηκάλη». 

6. ΗΜΑΣΑ ΣΗ ΘΑΛΑΑ 

6.1. Τα ζήκαηα ζηε ζάιαζζα ζα επηδεηθλύνληαη από ην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα. 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΙΟΓΡΟΜΙΧΝ  

7.1. Σάββαηο 5/11/2022 | 12:00’: Παξάθηηα Ιζηηνδξνκία  κε κήθνο δηαδξνκήο έσο 15 
λ. κίιηα. 

7.2. Κσρηαθή 6/11/2022 | 11:00’: Ιζηηνδξνκίεο ειεγρόκελνπ ζηίβνπ. Η επόκελε 
ηζηηνδξνκία ζα εθθηλεί 20’ ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο ηεο 

πξνεγνύκελεο. H δηαδξνκή ζα είλαη έσο 6 λ. κίιηα. Γελ ζα δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξεο 
από πέληε (5) ηζηηνδξνκίεο. 

7.3. Δάλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηε δηεμαγσγή ηζηηνδξνκηώλ ειεγρόκελνπ 
ζηίβνπ, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη παξάθηηα δηαδξνκή.  

7.4. Γε ζα δνζεί ζήκα εθθίλεζεο αξγόηεξα από ηελ 16:30’ ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο. 

8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΛΧΡΗ 

8.1. Οη αξηζκνί πιώξεο πνπ παξέρνληαη από ηελ δηνξγάλσζε πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ 

από ηε δεμηά πιεπξά ηνπ ζθάθνπο, ζε απόζηαζε κηζό κέηξν ην κέγηζην από ηελ 
πιώξε. 

9. ΗΜΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ-ΤΓΥΧΝΔΤΔΙ  

9.1. Θα ηζρύζεη ην άξζξν 7 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Αγώλα. Οη θαηεγνξίεο/θιάζεηο 

ζπγρσλεύνληαη όπσο εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ. 

9.2. Τν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο είλαη ν αξηζκεηηθόο επηζείσλ 1 ηνπ 

ΓΚΣ. 

10. ΓΙΑΓΡΟΜΔ  

10.1. Παράθηηα ηζηηοδροκία ή Αλοηθηής Θαιάζζες 

10.1.1. Θα δηεμαρζεί κία ηζηηνδξνκία αλνηθηήο ζάιαζζαο κε θνηλή εθθίλεζε γηα όλα ηα 
ζκάθε κε εθθίλεζε θαη ηεξκαηηζκό ζηνλ ίδην ηόπν, σο εμήο (βι. Πξνζάξηεκα Α ή 
Β):  

● Δθθίλεζε - Μ1 αξηζηεξά - Μ2 αξηζηεξά  - Τεξκαηηζκόο. 

10.1.2. Τα ζεκεία ζηξνθήο Μ1 θαη Μ2 ζα βξίζθνληαη πνληηζκέλα θνληά ζηα 
παξαθάησ ζηίγκαηα:  

● Μ1 Σεκαδνύξα θίηξηλνπ ρξώκαηνο ζε πεξίπνπ ζηίγκα όπσο αλαθέξεηαη ζην 
(Πξνζάξηεκα Α ή Β) ,  

● Μ2 Σεκαδνύξα θίηξηλνπ ρξώκαηνο ζε πεξίπνπ ζηίγκα όπσο αλαθέξεηαη ζην 

(Πξνζάξηεκα Α ή Β)  . 

10.2. Ιζηηοδροκίες Όρηζα / Πρύκα  

10.2.1. Δθθίλεζε – Μ1 αξηζηεξά – Μ2 αξηζηεξά – Μ1 αξηζηεξά – Τεξκαηηζκόο.  

10.2.2. Μ1 θαη Μ2 είλαη πνληηζκέλεο θνπζθσηέο ζεκαδνύξεο θίηξηλνπ ρξώκαηνο.  

10.2.3. Η Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα επηδείμεη ηελ δηόπηεπζε ηνπ πξώηνπ ζεκείνπ 
ζηξνθήο ζε πίλαθα πξηλ ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο ηζηηνδξνκίαο.  

10.3. Τα δηαγράκκαηα ζηο Προζάρηεκα Α ή Β απεηθολίδοσλ ελδεηθηηθά ηης 
δηαδροκές θαη ηε ζεηρά κε ηελ οποία ηα ζθάθε πρέπεη λα περάζοσλ ηα 
ζεκεία ζηροθής θαζώς επίζες θαη ηελ πιεσρά από ηελ οποία ζα αθεζούλ 

ασηά. 



 

     ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ  «ΚΤΠΔΛΛΟ ΙΟΝΙΟΤ 2022» [4] 

11. ΔΚΚΙΝΗΗ ΚΑΦΧΝ 

11.1. Θα ηεξεζνύλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καλόλα 26 ησλ RRS, κε ην 

πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα λα δίλεηαη 5 ιεπηά πξηλ ηελ εθθίλεζε. 

11.2. Σθάθνο πνπ ζα εθθηλήζεη αξγόηεξα από 10 ιεπηά ζε δηαδξνκή ειεγρόκελνπ ζηίβνπ 

θαη 20 ιεπηά ζε παξάθηηα δηαδξνκή  κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο ηεο θιάζεο ηνπ, ζα 
βαζκνινγείηαη σο κε εθθηλήζαλ (DNS). Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα RRS A4.1.  

11.3. Τα ζθάθε ζα πξέπεη λα κέλνπλ καθξηά από ηελ γξακκή ηεο εθθίλεζεο κέρξη λα 
δνζεί ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο θιάζεο ηνπο. 

11.4. Τα ζθάθε όηαλ αγσλίδνληαη ππνρξενύληαη λα κελ θέξνπλ θακία ζεκαία ή ζήκα, 
πιελ ηεο ζεκαίαο ηεο έλζηαζεο, εθόζνλ απαηηείηαη.  

11.5. Κάζε ζθάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα εθθηλήζεη νθείιεη λα αλαθέξεη ζηελ Δπηηξνπή 

Αγώλσλ ηνλ αξηζκό ηζηίνπ ηνπ πξηλ ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα. Σθάθε πνπ δελ 
αλέθεξαλ σο άλσ πξέπεη λα εηδνπνηήζνπλ κεηά ην ζήκα εθθίλεζεο ζην θαλάιη 08 
ηνπ VHF. Η Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα βαζκνινγήζεη DNC ηα ζθάθε πνπ ζα απνηύρνπλ 

λα ζπκκνξθσζνύλ κε ην παξόλ άξζξν, ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ RRS Α4.1. 

12. ΓΡΑΜΜΔ ΔΚΚΙΝΗΗ  

12.1. Γηα όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο ε γξακκή εθθίλεζεο νξίδεηαη:  

● Γεμί άθξν: πνξηνθαιί ζεκαία RC επί ηνπ ζθάθνπο επηηξνπήο  

● Αξηζηεξό άθξν: ηζηόο κε θόθθηλε ζεκαία ζηε ζάιαζζα ή πνληηζκέλε θίηξηλε 

θπιηλδξηθή ζεκαδνύξα. 

12.2. Όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη ηδαληθέο ή ζε πεξίπησζε ηερληθνύ θσιύκαηνο, 
ην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα κπνξεί λα θξαηήζεη ηε ζέζε ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο 
κεραλή. Απηό δελ δίλεη δηθαίσκα γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. 

13. ΓΡΑΜΜΔ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟΤ  

13.1. Γηα όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο ε γξακκή ηεξκαηηζκνύ νξίδεηαη:  

● Γεμί άθξν: Σεκαδνύξα κε ηζηό κε πνξηνθαιί ζεκαία ή πνληηζκέλε θίηξηλε 

θπιηλδξηθή ζεκαδνύξα,  

● Αξηζηεξό άθξν: από αλαξηεκέλε κπιε ζεκαία επί ηνπ ζθάθνπο επηηξνπήο ή επί 

ζηαζεξνύ ηζηνύ ζηε ζηεξηά. 

13.2. Μεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ ην δεμί άθξν ηνπ ηεξκαηηζκνύ ζα θσηίδεηαη από ιεπθό 
αλαιάκπνληα θαλό. Σε πεξίπησζε θαθήο ιεηηνπξγίαο θαλνύ ην θιηκάθην 
ηεξκαηηζκνύ ζα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα λα επηζεκάλεη ηα ζεκεία θαη ηελ 

επζπγξάκκηζε ηνπ ηεξκαηηζκνύ κε θαθό. 

13.3. Τν ζβήζηκν, ε θαθή ιεηηνπξγία ή απνπζία ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαλώλ δελ δίλεη 

δηθαίσκα αίηεζεο απνθαηάζηαζεο ζηνπο αγσληδόκελνπο. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ 
θαλόλα RRS 62.1(a). 

13.4. Σε πεξίπησζε λπρηεξηλνύ ηεξκαηηζκνύ ηα ηεξκαηίδνληα ζθάθε πξέπεη λα θσηίζνπλ 
ηνλ αξηζκό ηζηίσλ ηνπο ή/θαη ηνλ αξηζκό πιώξεο ηνπο θαη λα εηδνπνηήζνπλ ην 

θιηκάθην ηεξκαηηζκνύ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ κέζσ VHF. 

14. ΥΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟΤ  

14.1. Τν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ θάζε ζθάθνπο ππνινγίδεηαη ζε δεπηεξόιεπηα κε ηνλ 
ηύπν GPH*2,5*απόζηαζε ζε ΝΜ θαη εθθξάδεηαη ζε ώξεο, ιεπηά, δεπηεξόιεπηα, γηα 

ηελ παξάθηηα ηζηηνδξνκία. Τν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ηηο ηζηηνδξνκίεο 
ειεγρόκελνπ ζηίβνπ νξίδεηαη ζε δύν ώξεο, από ηελ εθθίλεζε, γηα όια ηα ζθάθε. 

14.2. Σθάθνο πνπ ηεξκαηίδεη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ ηνπ νξίνπ ζεσξείηαη όηη δελ 
ηεξκάηηζε (DNF). Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα RRS 35. 
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14.3. Τα ρξνληθά όξηα ηεξκαηηζκνύ όισλ ησλ ζθαθώλ δίλνληαη ζηα θύιια έλαξμεο καδί 
κε ηε ζπγρώλεπζε ησλ θαηεγνξηώλ/θιάζεσλ. 

15. ΠΟΙΝΔ  

15.1. Η πνηλή δύν ζηξνθώλ (720ν) ησλ θαλόλσλ αληηθαζίζηαηαη από πνηλή κίαο ζηξνθήο 

(360ν). Απηό ηξνπνπνηεί ηνπο θαλόλεο RRS 44.1 θαη RRS 44.2.  

15.2. Σθάθνο πνπ εθηέιεζε ηελ παξαπάλσ πνηλή πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη θαη λα 

θαηαζέζεη έλα έληππν απνδνρήο πνηλήο ζην γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ εληόο 
ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

16. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΝΣΑΔΧΝ 

16.1. Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ζα επνπηεύζεη ηνλ αγώλα. 

17. ΔΝΣΑΔΙ - ΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

17.1. Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκό, ζθάθνο πνπ πξόθεηηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε πξέπεη ακέζσο 
λα ελεκεξώζεη ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ πνπ επξίζθεηαη ζηε γξακκή ηεξκαηηζκνύ γηα 
ηα ζθάθε πνπ πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε. 

17.2. Οη ελζηάζεηο γηα λα είλαη έγθπξεο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζην εηδηθό έληππν πνπ 

δηαηίζεηαη από ηε Γξακκαηεία θαη λα θαηαηίζεληαη εληόο ηνπ  ρξνληθνύ νξίνπ 
ππνβνιήο ελζηάζεσλ καδί κε ην παξάβνιν έλζηαζεο.  

17.3. Τν παξάβνιν έλζηαζεο/επαλεμέηαζεο έλζηαζεο/αίηεζεο απνθαηάζηαζεο νξίδεηαη ζε 
10€.  

17.3.1. Γηα ελζηάζεηο θαηά ηεο εγθπξόηεηαο πηζηνπνηεηηθνύ θαηακεηξήζεσο ην 
παξάβνιν ζα είλαη αλάινγν ησλ εμόδσλ θαηακέηξεζεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ.  

17.3.2. Σηελ πεξίπησζε όπνπ κεηά ηελ θαηακέηξεζε πξνθύςεη κεηαβνιή ζην βαζκό 
ηθαλόηεηαο ηνπ ζθάθνπο κεγαιύηεξε από ην επηηξεπόκελν ζηνλ θαλνληζκό, ηα 

έμνδα ηνπ παξαβόινπ ζα βαξύλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζθάθνπο θαζ’ νπ ε έλζηαζε. 

17.4. Τα ρξνληθά όξηα ππνβνιήο έλζηαζεο θαζνξίδνληαη σο αθνινύζσο: 

17.4.1. Τν ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ είλαη κία (1) ώξα ην αξγόηεξν κεηά 

ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο ηεο ηειεπηαίαο ηζηηνδξνκίαο ηεο εκέξαο. 
Τν ίδην όξην ηζρύεη θαη γηα ελζηάζεηο πνπ ζα θαηαηεζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ 
θαη ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ πιεξνθνξώληαο ην ζθάθνο κε βάζε ηνλ θαλόλα RRS 

61.1(b) θαζώο θαη γηα αηηήζεηο απνθαηάζηαζεο. Απηό ηξνπνπνηεί ηνπο θαλόλεο RRS 
61.3 θαη RRS 62.2. 

17.5. Τελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ αγώλα κηα αίηεζε γηα επαλεμέηαζε έλζηαζεο ή κηα αίηεζε 
απνθαηάζηαζεο γηα απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί:  

Δληόο ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ, εάλ ην ελδηαθεξόκελν κέξνο 

πιεξνθνξήζεθε ηελ απόθαζε ηελ πξνεγνύκελε εκέξα.  

Τξηάληα (30) ιεπηά ην αξγόηεξν κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απόθαζεο εθείλεο ηεο 

εκέξαο γηα ηελ νπνία δεηείηαη επαλεμέηαζε. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα RRS 66. 

18. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

18.1. Θα εθαξκνζηεί ην ζύζηεκα Φακειήο Βαζκνινγίαο ησλ RRS (Low Point Scoring 
System, RRS Appendix A). Οη βαζκνί θάζε ηζηηνδξνκίαο ζα πνιιαπιαζηάδνληαη κε 

ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηεο θάζε ηζηηνδξνκίαο. 

18.2. Οη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ησλ ηζηηνδξνκηώλ έρνπλ σο θάησζη: 

● Ιζηηνδξνκίεο ειεγρόκελνπ ζηίβνπ: 0,80 

● Παξάθηηα ηζηηνδξνκία ή αλνηθηήο ζαιάζζεο: 1,00. 
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18.3. Η βαζκνινγία ησλ θαηεγνξηώλ ζα ππνινγίδεηαη από ηε γεληθή βαζκνινγία ηεο 
θιάζεο. 

19. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

19.1. Σθάθε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ζε νπνηαδήπνηε ηζηηνδξνκία θαη ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο εγθαηαιείπνπλ ηνλ αγώλα, είλαη ππνρξεσκέλα 
λα εηδνπνηήζνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ. Η πνηλή γηα παξάβαζε 

απηήο ηεο Οδεγίαο Πινπ ζα είλαη αθύξσζε (DSQ), ρσξίο αθξόαζε. Απηό ηξνπνπνηεί 
ηνλ θαλόλα RRS 63.1. 

19.2. Φξήζε ηεο κεραλήο γηα πξόσζε, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαηά ηε δηάξθεηα 
νπνηαζδήπνηε ηζηηνδξνκίαο, ζα αλαθέξεηαη γξαπηώο ζε θαηάιιειν έληππν ακέζσο 
κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο ηειεπηαίαο ηζηηνδξνκίαο ηεο εκέξαο, ζηελ Δπηηξνπή Αγώλα. 

20.  ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΧΜΑΣΟ 

20.1. Αιιαγέο ζηε ζύλζεζε ησλ πιεξσκάησλ επηηξέπνληαη κόλν κε γξαπηή ελεκέξσζε 
ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα, ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ηζηηνδξνκίαο. 

20.2. Η δηαπίζησζε ιαλζαζκέλεο ή ειιηπνύο θαηάζηαζεο πιεξώκαηνο κπνξεί λα 
επηθέξεη αθύξσζε ηνπ ζθάθνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία. 

21. ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΗ  

21.1. Όια ηα ζθάθε πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα ειέγρνπο εμνπιηζκνύ θαη 

θαηακέηξεζεο από ηελ Παξαζθεπή 4/11/2022 ώξα 20:30’ κέρξη ηελ Κπξηαθή 
6/11/2022 ώξα 19:00’.  

21.2. Τα ζθάθε ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ γηα έιεγρν/επηζεσξήζεηο 
πιηθώλ αζθαιείαο πξηλ θαη κεηά ηηο ηζηηνδξνκίεο. 

21.3. Όια ηα ζθάθε δηθαηνύληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνθιεηζηηθά ηζηία πνπ είλαη 
θαηακεηξεκέλα θαη ζθξαγηζκέλα θαηά IMS, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηζηίσλ ζπέιιεο.  

21.4. Κάζε ζπκκεηέρνλ ζθάθνο ηνπ αγώλα δηθαηνύηαη λα θέξεη επί ηνπ ζθάθνπο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αγώλα, κόλνλ ηα ηζηία πνπ δηθαηνύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζύκθσλα κε 
ην πηζηνπνηεηηθό ηνπ, ζπλ κία επηπιένλ καΐζηξα (αλ επηζπκεί). Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ 
θαλόλα ORC Rating Systems 206.1. 

21.5. Η Δπηηξνπή Αγώλα κπνξεί λα δηελεξγήζεη έιεγρν ζθαθώλ απξνεηδνπνίεηα, ζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγώλα, θαηά ην νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν (ζηεξηά ή Θάιαζζα) θαη ζε ρξόλν πνπ δε δεκηνπξγεί πξόβιεκα 
ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζθάθνπο ζε ηζηηνδξνκία.  

21.6. Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ ή απνιεζζέληνο εμνπιηζκνύ δελ επηηξέπεηαη ρσξίο 
ηελ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ. Αηηήζεηο γηα αληηθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. 

22. ΚΑΦΗ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ  

22.1. Τν ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα ζηελ εθθίλεζε ζα επηδεηθλύεη πνξηνθαιί ζεκαία 
RC. Τα ππόινηπα ζθάθε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα ζα επηδεηθλύνπλ θίηξηλε ζεκαία. 

Σθάθε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ζα επηδεηθλύνπλ ιεπθή ζεκαία (Jury). Η απνηπρία 
ζθάθνπο νπνηαζδήπνηε Δπηηξνπήο λα επηδείμεη ηε ζεκαία ηνπ δελ απνηειεί αηηία γηα 

αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα RRS 62.1(a). 

22.2. Σθάθε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από δεκνζηνγξάθνπο, θσηνγξάθνπο, 

θηλεκαηνγξαθηζηέο, επηζήκνπο, θιπ ζα επηδεηθλύνπλ ιεπθή ζεκαία (press) θαη δελ 
ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. Κακία ελέξγεηα ησλ ζθαθώλ απηώλ 

δελ απνηειεί αηηία γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα RRS 
62.1(a). 



 

 

[7] 

22.3. Τν ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζηνλ ηεξκαηηζκό ζα επηδεηθλύεη ζεκαία κπιε 
(ηεξκαηηζκνύ). Η απνηπρία ηνπ ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ λα επηδείμεη ηελ 

κπιε ζεκαία (ηεξκαηηζκνύ) δελ δίλεη δηθαίσκα γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο ζε 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλόλα RRS 62.1(a). 

23. ΔΠΑΘΛΑ 

23.1. Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνπο 3 πξώηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο αλάινγα κε 

ηελ ζπκκεηνρή. 

23.2. Η απνλνκή επάζισλ ηεο γεληθήο θαηάηαμεο όισλ ησλ ηζηηνδξνκηώλ ζα γίλεη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ν.Ι.Ο.Π. ηελ Κπξηαθή 6/11/2022 ζηηο 19:00. 

24. ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΑΝΔΛΚΤΗ 

24.1. Από ώξα 12:00’ ηεο 4εο Ννεκβξίνπ 2022 απαγνξεύεηαη ε αλέιθπζε ζθαθώλ, 
εθηόο από ηελ πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο δεκηώλ θαη κόλνλ κε ηελ έγγξαθε άδεηα 

ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα.  

24.2. Όηαλ ην ζθάθνο είλαη εθηόο ζαιάζζεο δελ επηηξέπεηαη θακία εξγαζία θαζαξηζκνύ 

ή γπαιίζκαηνο θάησ από ηελ ίζαιν γξακκή. 

25. ΔΤΘΤΝΗ 

25.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηνξγάλσζε αγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο 
επζύλε. Οη δηνξγαλσηέο Όκηινη θαη θάζε εκπιεθόκελνο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ αγώλα, 

θαζώο θαη νπνηαδήπνηε άιιε Δπηηξνπή πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δηνξγάλσζε απηή 
αποποιείηαι νπνηαδήπνηε επζύλε γηα απώιεηα, δεκίεο ή αηπρήκαηα ζην πιηθό ή 

ζηνπο κεηέρνληεο, πνπ ζα ζπκβνύλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, κεηά ή 
νπνηαδήπνηε άιιε ώξα ζηε ζηεξηά ή ζηε ζάιαζζα.  

25.2. Δίλαη αξκνδηόηεηα ηνπ θπβεξλήηε ή όπνησλ ρεηξίδνληαη ην ζθάθνο λα θξίλνπλ ηνλ 
βαζκό εθπαηδεύζεσο ηνπ πιεξώκαηνο, ηελ αμηνπινΐα ηνπ ζθάθνπο ηνπ, ηελ έληαζε 
ηνπ αλέκνπ, ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο θαη ηηο κεηεσξνινγηθέο πξνγλώζεηο θαη 

λα απνθαζίζνπλ αλ ζα ιάβνπλ κέξνο ή όρη ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ηζηηνδξνκίεο 
ηνπ αγώλα.  

25.3. Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ησλ αγσληδνκέλσλ ζην ζεκειηώδε θαλόλα RRS 4 ησλ 
Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Ιζηηνδξνκηώλ ηεο WS «Απόθαζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε 

ηζηηνδξνκία» θαζώο θαη ζηα νξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκό Αγώλσλ ηεο ΔΑΘ/ΔΙΟ. 

26. ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 

26.1. Κάζε ζθάθνο νθείιεη λα δηαζέηεη ηελ από ην λόκν απαξαίηεηε αζθαιηζηηθή 
θάιπςε έλαληη ηξίησλ. Δίλαη επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε ην ζθάθνο λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή 

αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα βιάβεο θαη αζηηθή επζύλε (πξόζσπα θαη πεξηνπζία) θαζώο 
θαη ξεηή θάιπςε γηα ζπκκεηνρή ζε ηζηηνπιντθνύο αγώλεο. 

27. ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

27.1. Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Αγώλα: Αξηζηείδεο Σηκάθεο.  

 Μέιε. Αληξέαο Μπαιαδάθεο , Βαζίιεο Τέθαο  

Η ζπλνιηθή ζύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζα αλαξηεζεί ζηνλ επίζεκν πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ν.Ι.Ο.Π. 

 

27.2. Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ: Δπζύκηνο Μπνύληαο 

 Μέιε Γεώξγηνο Σηεξγηνύιεο , Σηέθαλνο Ληνύηλ.  

Η ζπλνιηθή ζύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζα αλαξηεζεί ζηνλ επίζεκν πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ν.ΙΟ.Π. 
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27.3. Τερληθή Δπηηξνπή: Αληώλεο Μπαξκπέηαο  

 Μέιε Γεώξγηνο Κνθθίλεο , Σηέξγηνο Βαθαηζάο . 

 

 

 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

Παραζκευή  4/11/2022 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α 

Παράκηια Γιαδρομή Α 

 

  
 

 
Μ1 - 38ν50.110΄Ν,- 20ν38.840΄ Δ 

Μ2 - 38ν51.567΄Ν – 20ν41.460΄ Δ 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β 

Παράκηια Γιαδρομή Β 

 
 
 
 

Μ1 - 38°56'07.7"N 20°53'00.6"E 
Μ2 - 38°59'58.1"N 20°53'59.2"E 
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Γιαγράμμαηα διαδρομών ελεγτόμενοσ ζηίβοσ  

 


