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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ

«ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΙΚΗ 2012»
1. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΡΥΗ
Ο Ιζηιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικηής Θάλαζζας Αρηέμιδας πξνθεξχζζεη ηνλ ηζηηνπιντθφ
αγψλα αλνηθηήο ζάιαζζαο Παλλινδρομική 2012 ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 29/07/2012 θαη ψξα
11:00πμ γηα ζθάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORCi θαη ORC Club.
2. ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΙΣΙΟΓΡΟΜΙΩΝ
Η ηζηηνδξνκία ζα δηεμαρζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν. Επβντθνχ (θφιπνο Αξηέκηδαο).
3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Οη ηζηηνδξνκίεο ηνπ αγψλα ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ θαλνληζκνχο φπσο
απηνί ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα :
3.1 Οη Δηεζλείο Καλνληζκνί Ιζηηνδξνκηψλ ηεο ISAF 2009-2012 (RRS)
3.2 Ο Εηδηθφο Καλνληζκφο Αζθαιείαο γηα αγψλεο Ιζηηνπινΐαο Αλνηθηήο Θαιάζζεο ηεο
ISAF Offshore Special Regulations 2012 - 2013. O αγψλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ
θαηεγνξία 4 ηνπ παξαπάλσ θαλνληζκνχ.
3.3 Ο Δηεζλήο Καλνληζκφο Καηακέηξεζεο IMS Rule 2012
3.4 Ο Δηεζλήο Καλνληζκφο ORC Rating Systems Rule 2012
3.5 Οη Πξνζζήθεο ηεο Εζληθήο Αξρήο (ΕΙΟ/ΕΑΘ) ζηνπο Δηεζλείο Καλνληζκνχο
Ιζηηνδξνκηψλ γηα ην 2012
3.6 Οη Δηεζλείο Καλνληζκνί πξνο Απνθπγή πγθξνχζεσλ ζηε ζάιαζζα (ΔΚΑ), φπσο
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ηηο εκέξεο ηνπ αγψλα. Μεηά ηε δχζε ηνπ ήιηνπ νη
ΔΚΑ ζα αληηθαζηζηνχλ ην κέξνο 2 ησλ RRS.
3.7 Η παξνχζα Πξνθήξπμε ηνπ Αγψλα, νη Οδεγίεο Πινπ πνπ ζα δνζνχλ ζηε ζπγθέληξσζε
Κπβεξλεηψλ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηψλ. Αλ ππάξμεη αληίθαζε κεηαμχ ηνπο
ππεξηζρχνπλ νη Οδεγίεο Πινπ.
4. ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ
Σα ζθάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 20 ηεο ISAF (ISAF Advertising Code) θαη επί
πιένλ κε φζα νξίδεη ζρεηηθά ε Εζληθή Αξρή. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ
20 ζα ηζρχζεη απφ ηελ 07:00 ηεο εκέξαο εθθίλεζεο ηνπ αγψλνο κέρξη θαη ηελ 12ε
κεζεκβξηλή ηεο επνκέλεο εκέξαο απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο. θάθε πνπ
θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθή γξαπηή άδεηα απφ ηελ Εζληθή Αξρή θαη
λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηεο αδείαο καδί κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο.
5. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
5.1 ηνλ αγψλα γίλνληαη δεθηά ζθάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORCi θαη ORC Club κε έγθπξν
πηζηνπνηεηηθφ θαηακεηξήζεσο 2012. Επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζθαθψλ κφλν ζε κηα απφ
ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. ε θάζε ζθάθνο πξέπεη λα επηβαίλνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν
ηζηηνπιφνη θάηνρνη αζιεηηθψλ ηαπηνηήησλ εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο πξέπεη λα είλαη ν
θπβεξλήηεο ή ν εληεηαικέλνο εθπξφζσπφο ηνπ.
5.2 Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ ζθαθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγψλα είλαη 20€.

6. ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
6.1 Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ι.Ο.Α.Θ.Α.
(Σειέθσλν/Fax 2294087997 Email: info@ioatha.gr ) κέρξη ηελ Παραζκεσή 27 Ioσλίοσ
2012 και ώρα 20:00.
6.2 Οη δειψζεηο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζε εηδηθφ έληππν πνπ δηαηίζεηαη ζηελ
Γξακκαηεία θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ:
• Αληίγξαθν έγθπξνπ Πηζηνπνηεηηθνχ θαηακέηξεζεο 2012
• Αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ ζθάθνπο ζε ηζρχ. Σν αζθαιηζηήξην
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάιπςε δεκηψλ πξνο ηξίηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζηηνπιντθψλ
αγψλσλ, φπσο πξνβιέπεη ε ζρεηηθή εγθχθιηνο ηεο ΕΑΘ
• Καηάζηαζε πιεξψκαηνο
• Αληίγξαθν ηεο αδείαο ηεο Εζληθήο Αξρήο εθ’ φζνλ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε
6.3 Σν πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο δελ κπνξεί λα έρεη εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε
ηεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ
αληίζηνηρν αγψλα.
6.4 ηε 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.
6.5 Είλαη ζηελ θξίζε ηεο Οξγαλσηηθήο Επηηξνπήο λα δερζεί δειψζεηο ζπκκεηνρήο θαη κεηά
ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ππνβνιήο.
6.6 Σα ζθάθε πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπή VHF, κε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο
πιελ ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη ζην θαλάιη 68.
6.7 Δελ ζα γίλεη δεθηή ζπκκεηνρή ζθάθνπο ζηνλ αγψλα, αλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο
αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο.
7. ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΚΛΑΔΩΝ
7.1 Σα ζθάθε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγψλα ζα αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο :
• θάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORCi
• θάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORC Club
7.2 H Επηηξνπή Αγψλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαρσξίζεη ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ζε
θιάζεηο, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ ζπκκεηνρψλ θάζε θιάζεο, ην βαζκφ ηθαλφηεηαο ησλ
ζθαθψλ θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
7.3 Η θαηάζηαζε κε ηηο ηζρχνπζεο γηα ηνλ αγψλα θιάζεηο ζα δνζεί ζηε ζπγθέληξσζε
θπβεξλεηψλ.
8. ΤΣΗΜΑ ΓΙΟΡΘΩΔΩ ΥΡΟΝΟΤ
Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά ORC Ιnternational θαη ORC Club ζθάθε, ζα εθαξκνζζεί
ην Offshore Performance Line. Σα δεδνκέλα ηεο Επηηξνπήο Αγψλσλ ζρεηηθά κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεχζεσλ, δελ απνηεινχλ ιφγν αίηεζεο γηα επαλφξζσζε.
9.1 ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ
Οη νδεγίεο πινπ ζα δνζνχλ ζηνπο εληεηαικέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζθαθψλ ζηε ζπλάληεζε θπβεξλεηψλ.
10.ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΔΩΝ & ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ
ΚΑΦΩΝ
10.1 Θα γίλεη έιεγρνο ησλ ζθαθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 30 ηνπ
Καλνληζκνχ αγψλσλ ηεο Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο
10.2 Όια ηα ζθάθε ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηεο Επηηξνπήο ειέγρνπ θαηακεηξήζεσλ
θαη επηζεσξήζεσο ζθαθψλ γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ, απφ ψξα
8:00 έως 9:30 ζηις 29/07/2012.
10.3 Οη έιεγρνη θαη νη επηζεσξήζεηο ζα δηελεξγεζνχλ ζην ιηκάλη εθθηλήζεο θαη
ηεξκαηηζκνχ.
10.4 Η Επηηξνπή Αγψλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ νπνηνπδήπνηε ζθάθνπο
απξνεηδνπνίεηα.

10.5
10.6

10.7
10.8

ηε δηάζεζε ηεο Επηηξνπήο πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζθάθνο αληίγξαθν έγθπξνπ
πηζηνπνηεηηθνχ θαηακέηξεζεο.
Ο εληεηαικέλνο εθπξφζσπνο θάζε ζθάθνπο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
επηζεψξεζεο λα θαηαζέζεη ζηελ Επηηξνπή ειέγρνπ θαηάινγν ησλ παληψλ πνπ
βξίζθνληαη ζην ζθάθνο.
Σα ζθάθε νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ αγψλα κφλν θαηακεηξεκέλα παληά.
Ο Εληεηαικέλνο εθπξφζσπνο ή ν ηδηνθηήηεο θάζε ζθάθνπο πξέπεη λα γλσξίδεη φηη
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ R.R.S 78.1 έρεη ηελ επζχλε λα δηαηεξεί ην ζθάθνο
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο θιάζεο.

11. ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ
11.1 Οη Εληεηαικέλνη εθπξφζσπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζθαθψλ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ
γξαπηή θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ επηβαηλφλησλ, ζε εηδηθφ έληππν πνπ
δηαηίζεηαη απφ ηε γξακκαηεία καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο, ην αξγφηεξν πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηεο ζπλάληεζεο θπβεξλεηψλ.
11.2 Αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ ελεκεξσζεί
γξαπηά ε Επηηξνπή Αγψλσλ, ζε εηδηθφ έληππν πνπ δηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία, ην
αξγφηεξν κία ψξα πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ηζηηνδξνκίαο.
α.
Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη επζχλεο ηφζν ηνπ εληεηαικέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
ζθάθνπο φζν θαη ηεο Επηηξνπήο Αγψλσλ, ε δηαπίζησζε ιαλζαζκέλεο ή ειιηπνχο
θαηάζηαζεο πιεξψκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη αθχξσζε ηνπ ζθάθνπο ζηε
ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία.
β. Σν ζχλνιν ηνπ βάξνπο ηνπ πιεξψκαηνο πνπ επηβαίλεη ζε θάζε ζθάθνο ORCi/ORC
Club θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηζηηνδξνκηψλ, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην
αλαγξαθφκελν ζην πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο κέγηζην βάξνο πιεξψκαηνο.
12. ΔΤΘΤΝΗ
12.1 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ζεκειηψδε θαλφλα 4 ησλ R.R.S.
“Απφθαζε γηα ηελ εθθίλεζε ηζηηνδξνκίαο”. Αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θπβεξλήηε
θάζε ζθάθνπο θαη κε ηε δηθή ηνπ απφιπηα επζχλε ε απφθαζε γηα λα εθθηλήζεη κία
ηζηηνδξνκία θαη λα παξακείλεη ζηνλ αγψλα.
12.2 Σφζν ε Οξγαλσηηθή Αξρή φζν θαη νπνηνζδήπνηε εκπιεθφκελνο ζηελ νξγάλσζε ηνπ
αγψλα δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα πιηθή απψιεηα, δεκηά ζην ζθάθνο ή ζηνλ
εμνπιηζκφ, ζσκαηηθφ ηξαπκαηηζκφ ή νηηδήπνηε άιιν ζπκβεί ζηνπο αγσληδφκελνπο ή
ζηα ζθάθε ηνπο πξηλ, κεηά ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ηφζν ζηε ζηεξηά φζν θαη
ζηε ζάιαζζα.
12.3 Κάζε κέινο πιεξψκαηνο ζθάθνπο ζπκκεηέρνληνο ζηνλ αγψλα, είλαη ππνρξεσκέλν
λα ζπκπιεξψζεη έληππν ππεχζπλεο δήισζεο πνπ λα δειψλεη φηη ζπκκεηέρεη ζηνλ
αγψλα κε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθή επζχλε.
13. ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΩΝ
Η ζπγθέληξσζε θπβεξλεηψλ ζα γίλεη ηελ 27/07/2012 ημέρα Παραζκεσή θαη ψξα
20:00 ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ.
14 .ΔΠΑΘΛΑ
Θα απνλεκεζνχλ έπαζια αλάινγα κε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ζθαθψλ
θαηά θαηεγφξηα φπσο πξνβιέπνληαη ζηηο νδεγίεο πινπ.
15. ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΩΝ
Η απνλνκή επάζισλ ζηνπο ληθεηέο ζα γίλεη ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ ζα αλαθνηλσζεί
έγθαηξα απφ ηνλ I.O.A.Θ.Α. ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.

16. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ - ΓΙΑΓΡΟΜΔ - ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
16.1 Λήμε ρξνληθνχ νξίνπ ππνβνιήο δήισζεο ζπκκεηνρήο : 27/07/2012 ώρα 21:00
16.2 Έιεγρνο θαηακεηξήζεσλ θαη επηζεσξήζεηο ζθαθψλ : 29/07/2012 ώρα 8:00
16.3 πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ : 27/07/2012 ώρα 20:00
16.4 Δηεμαγσγή Αγψλα: Κσριακή 29/07/2012
Ώξα Εθθίλεζεο: 11:00πμ
Δηαδξνκή Ιζηηνδξνκίαο: Θα ανακοινωθεί ζηην ζσγκένηρωζη κσβερνηηών και θα
αναγράθεηαι ζηις οδηγίες πλοσ. Θα αποηελεί παράκηια διαδρομή ζηον κόλπο
ηης Αρηέμιδας.
Απφζηαζε : 10 ν.μ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

