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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ	
ΑΓΩΝΑ	ΑΝΟΙΚΤΗΣ	ΘΑΛΑΣΣΗΣ	

«ΚΥΠΕΛΛΟ	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	2017»	
	“ΓΙΑΝΝΗ	ΚΙΝΤΩΝΗ”		

 
1.   ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 
 

Ο Σύλλογος Ιστιοπλόων Προσωπικού Ο.Τ.Ε , προκηρύσσει τον ετήσιο αγώνα ανοικτής 
θαλάσσης «ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2017 – ΓΙΑΝΝΗ ΚΙΝΤΩΝΗ», το Σάββατο 30 
Σεπτεµβρίου  2017.  

 
2.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω Κανονισµούς, όπως αυτοί ισχύουν την 
ηµεροµηνία του αγώνα :  

- Οι Διεθνείς Κανονισµοί ιστιοδροµιών της WORLD SAILING 2017-2020 (RRS) 
- Οι Κανόνες Εξοπλισµού Ιστιοπλοΐας της WORLD SAILING 2017 – 2020 (Equipment Rules of 

Sailing, ERS). 
- Οι Διατάξεις της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ) 

- Ο Διεθνής Κανόνας καταµέτρησης IMS Rule 2017 
- O Διεθνής Κανόνας ORC Rating Systems Rules 2017 (ORC International & ORC Club) 
- Ο Διεθνής Κανονισµός IRC Rule 2017  
- Ο Ειδικός Κανονισµός ασφαλείας WORLD SAILING Offshore Special Regulations 

Governing Offshore Racing 2016-2017. 
Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισµού 

- Οι Ειδικές διατάξεις της  ΕΑΘ/ΕΙΟ για αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2017. 
- Ο Διεθνής Κανονισµός αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα. 
- Η παρούσα Προκήρυξη των αγώνων 
- Οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι 

Οδηγίες Πλου.  
 
 
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙ ΣΚΑΦΩΝ 

 
Εφαρµόζεται ο Κανονισµός 2017 της WORLD SAILING (WORLD SAILING Advertising Code) και 
ως εκ τούτου τα σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση κατά την διάρκεια των αγώνων πρέπει να 
είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προαναφερόµενου κανονισµού και επί πλέον µε όσα ορίζει 
σχετικά η Εθνική Αρχή. 
Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να έχουν σχετική έγκριση από την Εθνική τους 
αρχή και να το δηλώσουν  στην δήλωση συµµετοχής. 
Η εφαρµογή των διατάξεων του Καν. 20 του Κανονισµού 2017 της WORLD SAILING , θα ισχύσει 
από την 07:00 του Σαββάτου 30 Σεπτεµβρίου έως την 10:00 της Κυριακής 1 Οκτωβρίου 2017. 
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4.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταµετρηµένα κατά ORCi,  ORC Club και IRC (endorsed)  µε 
έγκυρο πιστοποιητικό καταµετρήσεως 2017.   
Κάθε σκάφος µπορεί να συµµετέχει σε µόνο µία κατηγορία καταµέτρησης  
Το δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ.  
 
 
5.   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Η Γραµµατεία της Επιτροπής Αγώνα θα λειτουργήσει στο εντευκτήριο λιµένος του ΣΙΠ – ΟΤΕ στη 
Μαρίνα Δήµου Καλλιθέας. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε στα 
τηλέφωνα:  210-4838192, 6974838876και Fax  210-4812889 και  e-mail sipote29@otenet.gr,  
 
Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραµµατεία του αγώνα το αργότερο µέχρι 
την Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 19:00 . 
Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να είναι γραµµένες σε ειδικό Έντυπο που µπορείτε να βρείτε στο 
site του Οµίλου, διατίθεται και στην Γραµµατεία. 
Κάθε δήλωση συµµετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πιστοποιητικού καταµετρήσεως 
του σκάφους για το 2017  και το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 
Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχτεί δηλώσεις συµµετοχής και µετά την λήξη 
του χρονικού ορίου υποβολής. 
 
 
6.   ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ 
 
6.1  Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωµα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα µε τη 
συµµετοχή σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

6.2  Τα σκάφη ORC Club “F”  θα αποτελέσουν ανεξάρτητη κατηγορία αν ο αριθµός συµµετοχών 
τους είναι τουλάχιστον 7. Σε διαφορετική περίπτωση θα συγχωνευτούν στην Γενική Κατάταξη 
µε τα υπόλοιπα σκάφη ORC Club.  

6.3  Στην περίπτωση όπου στην κλάση ORC Club Νo Spinnaker ο  αριθµός συµµετοχών είναι 
µικρότερος από  7 , το σκάφος θεωρείται ότι έχει δηλώσει συµµετοχή επιπλέον και στην κλάση 
ORC Club 

6.4  Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στη συγκέντρωση κυβερνητών µαζί µε τις οδηγίες 
πλου. 

 
7.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
7.1 Για την κατηγορία ORCi & τα σκάφη ORC Club “F”  θα χρησιµοποιηθεί το Performance 

Curve Scoring System - Constructed Course.  H διεύθυνση του ανέµου σε σχέση µε την 
πορεία και η απόσταση σε ν.µ της διαδροµής επαφύονται στην κρίση της Επιτροπής 
Αγώνων και δεν επιδέχονται αίτηση επανόρθωσης. 
Σε περίπτωση µη ασφαλών στοιχείων για τη χρήση του συστήµατος «Επιλογή Πλεύσεων 
Διαδροµής - Constructed  Course»., θα εφαρµοστεί εναλλακτικά το σύστηµα Performance 
Curve Scoring - Ocean course. 
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Για τα  καταµετρηµένα  κατά ORC  Club σκάφη που δεν ανήκουν στην κατηγορία  “F”     θα 
χρησιµοποιηθεί το σύστηµα Performance Curve Scoring - Ocean course. 
. 
Για την κατηγορία ΙRC θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα «Time on Time » 
 

7.2 Θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα Xαµηλής βαθµολογίας σύµφωνα µε το παραρτ. Α4 των 
κανονισµών της WORLD SAILING. 

7.3 Η βαθµολογία των κλάσεων θα εξάγεται από τη Γενική κατάταξη.  
 
8.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
 

Οι Oδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλµένους εκπροσώπους των συµµετεχόντων 
σκαφών στη συγκέντρωση κυβερνητών. 

 
9.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  
      ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
 
9.1 Η Τεχνική Επιτροπή  έχει το δικαίωµα να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος για 

οποιοδήποτε λόγο, σε στεριά και θάλασσα ,κατά τη διάρκεια του αγώνα «Κύπελλο 
Τηλεπικοινωνιών 2017» από Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου έως και Σάββατο 30 
Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε τις Ειδικές διατάξεις της  ΕΑΘ/EIO 

9.2 Στην διάθεση της Τεχνικής Επιτροπής  πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του 
πιστοποιητικού καταµέτρησης µαζί µε το Measurement Inventory (όπου απαιτείται).  

9.3  Ο εντεταλµένος εκπρόσωπος κάθε συµµετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν από την 
έναρξη της επιθεώρησης  να καταθέσει  στην Τεχνική Επιτροπή  κατάλογο των πανιών που 
βρίσκονται στο σκάφος. 

9.4 Τα σκάφη ORCi & ORC Club οφείλουν να χρησιµοποιήσουν στον αγώνα µόνο 
καταµετρηµένα πανιά. 

9.5 Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλµένος εκπρόσωπος κάθε συµµετέχοντος σκάφους πρέπει να 
γνωρίζει ότι σύµφωνα µε τον κανονισµό R.R.S. 78.1 έχει  την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς της  κλάσης 

 
10.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 
 

Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή 
κατάσταση µε τα ονοµατεπώνυµα όλων των επιβαινόντων σε ειδικό έντυπο, που διατίθεται 
στη Γραµµατεία του Οµίλου µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής ή το αργότερο πριν τη 
συνάντηση των κυβερνητών. 
Αλλαγή στη σύνθεση των πληρωµάτων επιτρέπεται µόνο εφόσον ενηµερωθεί γραπτώς σε 
ειδικό έντυπο, η Επιτροπή Αγώνα το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση της ιστιοδροµίας. 
Το συνολικό βάρος των µελών του πληρώµατος κάθε σκάφους ORCi και ORC Club δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το µέγιστο αναγραφόµενο στο πιστοποιητικό καταµέτρησης.  
Για την κατηγορία IRC ισχύει ο κανόνας IRC 22.4.2 (Μέγιστο επιτρεπόµενο βάρος = 
αριθµός ατόµων πληρώµατος αναγραφόµενος στο πιστοποιητικό Χ 85 kg).  
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11.   ΕΥΘΥΝΗ 

 
Οι συµµετέχοντες στον αγώνα αγωνίζονται αποκλειστικά µε δική τους ευθύνη . Τόσο ο 
διοργανωτής Όµιλος όσο και οι Επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν καµία ευθύνη για υλική 
απώλεια, ζηµιά στο σκάφος ή στον εξοπλισµό, σωµατικό τραυµατισµό ή οτιδήποτε άλλο 
συµβεί στους αγωνιζόµενους ή τα σκάφη τους πριν, µετά ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, 
τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. 
Εφιστούµε την προσοχή των αγωνιζοµένων στον θεµελιώδη Κανόνα 4 του RRS «Απόφαση 
περί Συµµετοχής σε Ιστιοδροµία». Ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του σκάφους η 
απόφαση να συµµετέχει σε µία ιστιοδροµία και να συνεχίσει να αγωνίζεται. 

 
12.   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ 
 

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 19:00 
στο Εντευκτήριο Λιµένος ΣΙΠ – ΟΤΕ στη Μαρίνα Δήµου Καλλιθέας. 
 

13.    ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΚΑΦΩΝ 
 

Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη οφείλουν να διαθέτουν την από το νόµο Ν 2743/99 
απαραίτητη, έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων.  
Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά 
την συµµετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας  
 

13.   ΕΠΑΘΛΑ 
 

Θα απονεµηθούν έπαθλα στους νικητές της Γενικής Βαθµολογίας ORCi, ,  ORC Club “F”, 
ORC Club, Non Spinnaker, IRC καθώς και στους νικητές των κλάσεων ανάλογα µε τη 
συµµετοχή.  

 
14.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 19:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συµµετοχής. 
Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου    19:00 Συγκέντρωση κυβερνητών 
Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου           10:00 Εκκίνηση αγώνα.  
 

 
Διαδροµή  :  Φάληρο – Ν.Λαγούσα αριστερά –  Φάληρο 

Απόσταση 24 ν.µ 
 
 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 


