1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Ραφήνας <<ΑΛΚΥΩΝ >> προκηρύσσει τον αγώνα που
περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα Ευβοϊκού της ελληνικής ιστιοπλοϊκής οµοσπονδίας
ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΠΕΤΑΛΙΩΝ 2021 την ΚΥΡΙΑΚΗ 27/6/2021 και ώρα 10.30 πµ
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι ιστιοδροµίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς,
2.1. Η διοργάνωση θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους
Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2021-2024
2.2. Επιπλέον εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανονισµοί:
2.2.1. Ο κανονισµός ORC Rating Systems 2021
2.2.2. Οι Ειδικοί Κανονισµοί Ασφαλείας Ανοικτής Θαλάσσης (OSR) της World
Sailing. H διοργάνωση κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισµού
µε τις ακόλουθες προσθήκες:
2.2.3 (σύστηµα ανάκτησης ανθρώπου στη θάλασσα (πέταλο) Όλα τα σκάφη θα
πρέπει να έχουν VHF µε τα κανάλια 16 & 72.
2.3. Θα ισχύουν οι Εθνικές ∆ιατάξεις της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας και
οι Ειδικές ∆ιατάξεις της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης.
2.4. Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο ∆ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής
Συγκρούσεων στη θάλασσα αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.
2.5. Επιτρέπεται η χρήση αυτόµατου πιλότου στα σκάφη που συµµετέχουν στην
Double-Handed κατηγορία
2.6. Οδηγίες Πλου.
3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦYΛΑΞΗΣ ΓΙΑ COVID 19
3.1Ολοι οι συµµετέχοντες πρέπει να ενηµερωθούν και να τηρούν το ισχύον
Αγωνιστικό Υγειονοµικό πρωτόκολλο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας
για την προφύλαξη και τον περιορισµό της µετάδοσης του COVID 19 καθώς και της
κρατικές οδηγίες και κανονισµούς που αφορούν την πρόληψη και αντιµετώπιση
κρουσµάτων COVID 19 όπως αυτές ισχύουν από την ΓΓΑ για την περίοδο
διεξαγωγής της διοργάνωσης
3.2 Οι Ιστιοπλόοι πριν την επιβίβαση στο σκάφος οφείλουν να δηλώσουν υπεύθυνα
στα υπόλοιπα µέλη του πληρώµατος ότι δεν παρουσιάζουν οι ίδιοι και κάνεις στο
περιβάλλον τους (βήχα -καταρροή -πυρετό) Ο κυβερνήτης του σκάφους φυλάσσει
την ως άνω δήλωση καθώς και της δηλώσεις αρνητικού TEST της οποίες
προσκοµίζει στη Γραµµατεία του αγώνα. Η µη τήρηση αυτής της διάταξης συνιστά
αντιαθλητική συµπεριφορά και σαν τέτοια εκδικάζετε από την Επιτροπή Ενστάσεων
4. ∆ΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ
4.1 Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια
από την Εθνική τους Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας µαζί µε τη

δήλωση συµµετοχής.
4.2 Στoν αγώνα µπορούν να συµµετέχουν σκάφη µε έγκυρο πιστοποιητικό ORC για
το 2021.
4.3 Σε κάθε σκάφος πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δυο ιστιοπλόοι κάτοχοι
αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης η ο
εντεταλµένος εκπρόσωπος του.
4.4 Εάν τα ORC Club non-spinnaker δεν επαρκούν (λιγότερα από 3), τότε δεν θα
υπάρξει κατηγορία Non- Spinnaker.
4.5. DH: Σκάφη µε πιστοποιητικό ORC Double Handed.
4.6. Για την δηµιουργία µιας κλάσης απαιτούνται τουλάχιστον 5 συµµετοχές, εκτός
από τα σκάφη DH όπου απαιτούνται τουλάχιστον 3 συµµετοχές
4.7. Οι κλάσεις µπορεί να διαιρεθούν σε κατηγορίες ανάλογα µε την συµµετοχή.
5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1 Το παράβολο συµµετοχής ορίζεται σε 20€ ανά σκάφος.
6. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1 Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραµµατεία του
ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ στο email norafinasalkyon@yahoo.gr το αργότερο µέχρι την
Παρασκευή 25/6/2021 και ώρα 20:30
Η διεύθυνση της Γραµµατείας και της Επιτροπής Αγώνων µέχρι την έναρξη των
αγώνων είναι η ακόλουθη
Γραφεία Οµίλου Αλκυών Λιµάνι Ραφήνας (αλιευτικό καταφύγιο).
Τηλ και Φαξ 2294-025535 κινητό 6977407392
Η Γραµµατεία λειτουργεί από 18:00 έως 21:00
Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να είναι γραµµένες στο ειδικό έντυπο που
διατίθεται στη γραµµατεία του οµίλου
Κάθε δήλωση συµµετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού
καταµέτρησης, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισµοί της κλάσης και από
το αντίτιµο του δικαιώµατος συµµετοχής ,καθώς και αντίγραφο του
ασφαλιστηρίου µε κάλυψη αστικής ευθύνης του σκάφους κατά την συµµετοχή
του σε αγώνες
6.2 ∆εν θα γίνει δεκτή συµµετοχή σκάφους στον αγώνα αν δεν είναι σύµφωνη µε τις
προϋποθέσεις των προαναφερόµενων άρθρων.
7. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωµα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα µε
τη συµµετοχή, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
8.1Για την κλάση club θα χρησιµοποιηθεί η µέθοδος Time On Distance
ή εναλλακτικά Time on Time.
8.2 Οι διορθωµένοι χρόνοι θα υπολογιστούν χρησιµοποιώντας το µέγιστο implied
wind.
8.3 Για τα σκάφη Double-handed θα εφαρµοστεί το ORC Double Handed Time on

Distance.
9.Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στους εντεταλµένους εκπρόσωπους των συµµετεχόντων
σκαφών στη συνάντηση κυβερνητών.
10.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ
10.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµού
αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο
Όλα τα σκάφη θα παραµείνουν στη διάθεση της Επιτροπής ελέγχου καταµετρήσεων
και επιθεωρήσεως σκαφών για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, από ώρα
08:00 έως 09:30 και µετά των τερµατισµό τις 27/6/2021
10.2 Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις θα διενεργηθούν στο λιµάνι της ΡΑΦΗΝΑΣ
10.3 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου οποιουδήποτε σκάφους
απροειδοποίητα.
10.4 Στη διάθεση της Επιτροπής πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο
έγκυρου πιστοποιητικού καταµέτρησης.
10.5 Ο εντεταλµένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη
της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή ελέγχου κατάλογο των πανιών που
βρίσκονται στο σκάφος.
10.6 Τα σκάφη οφείλουν να χρησιµοποιούν στον αγώνα µόνο καταµετρηµένα πανιά.
10.7 Ο υπεύθυνος κάθε 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.
11.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
11.1 Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων σκαφών οφείλουν να
καταθέσουν γραπτή κατάσταση µε τα ονόµατα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό
έντυπο που διατίθεται από τη γραµµατεία µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής, το
αργότερο πριν από την έναρξη της συνάντησης κυβερνητών.
11.2 Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωµάτων επιτρέπονται µόνον εφόσον ενηµερωθεί
γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραµµατεία, το
αργότερο µία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα
Για λόγους ασφάλειας και ευθύνης τόσο του εντεταλµένου εκπρόσωπου του σκάφους
όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασµένης ή ελλιπούς κατάστασης
πληρώµατος µπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριµένη
ιστιοδροµία.
Το σύνολο του βάρους του πληρώµατος που επιβαίνει σε κάθε σκάφος ORCi-ORC
Club κατά τη διάρκεια των ιστιοδροµιών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
αναγραφόµενο στο πιστοποιητικό καταµέτρησης µέγιστο βάρος πληρώµατος.
12.ΕΥΘΥΝΗ
12.1 Όλοι οι συµµετέχοντες αγωνίζονται σύµφωνα µε τον θεµελιώδη κανόνα 4 των
R.R.S. “Απόφαση για την εκκίνηση ιστιοδροµίας”. Ανήκει στη δικαιοδοσία του
κυβερνήτη κάθε σκάφους και µε τη δική του απόλυτα ευθύνη η απόφαση για να

εκκινήσει µία ιστιοδροµία και να παραµείνει στον αγώνα.
12.2 Τόσο η Οργανωτική Αρχή όσο και οποιοσδήποτε εµπλεκόµενος στην οργάνωση
του αγώνα δεν φέρουν καµία ευθύνη για υλική απώλεια, ζηµιά στο σκάφος ή στον
εξοπλισµό, σωµατικό τραυµατισµό ή οτιδήποτε άλλο συµβεί στους αγωνιζόµενους ή
στα σκάφη τους πριν, µετά ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και
στη θάλασσα.
13. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει στις 23/6/2021 και ώρα 20:30 στα γραφεία
του οµίλου.
14.ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεµηθούν έπαθλα ανάλογα µε τον ελάχιστο αριθµό συµµετεχόντων σκαφών
κατά κατηγόρια όπως προβλέπονται στις οδηγίες πλου.
15. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
Η απονοµή επάθλων στους νικητές θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί
έγκαιρα από τον Όµιλο Αλκυών Ραφήνας στους συµµετέχοντες.
16. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
16.1 Λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συµµετοχής :25/6/2021 ώρα
20:30
16.2Συγκέντρωση Κυβερνητών.23/6/2021 ΩΡΑ 20:30
16.3 Έλεγχος καταµετρήσεων και επιθεωρήσεις σκαφών : 27/6/2021 ώρα
08:00 έως 09:30 λιµάνι ΡΑΦΗΝΑΣ και µετά τον τερµατισµό των σκαφών
16.4 Εκκίνηση Αγώνα Λιµάνι ΡΑΦΗΝΑΣ Κυριακή 27/6/2021
16.5 ∆ιαδροµή ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΝΗΣΩΝ
Ώρα εκκίνησης 10:30 πµ Απόσταση 31 νµ
ΝΑΥΤ. ΟΜΙΛΟΣ
ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

