ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ «ΝΤΙΑ»
17/11/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ:
Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου διοργανώνει Ιστιοπλοϊκό Αγώνα με την επωνυμία «ΝΤΙΑ» για
σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi και ORC Club.
Ο αγώνας αποτελείται από 1 Ιστιοδρομία και θα διεξαχθεί στίς 17/11/2019 και
συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο Πρωτάθλημα του Ι.Ο.Η. για το έτος 2019.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
1. Διεθνείς κανονισμοί ISAF 2017- 2020
2. Ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες Ιστιοπλοίας Ανοικτής Θάλασσας της ISAF
2017 – 2020. O Αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4.
3. Διεθνής κανονισμός αποφυγής συγκρούσεως στην θάλασσα.
4. Οδηγίες πλού.
5. Διεθνής κανονισμός καταμέτρησης IMS Rule του ORC.
6. Διεθνείς Κανόνες ORC Rating Rules 2019
7. Kaνονισμός αγώνων 2019 της ΕΑΘ της Ε.Ι.Ο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Στους αγώνες γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC Club και ORCi με έγκυρο
πιστοποιητικό καταμέτρησης 2019.
2. Κάθε σκάφος μπορεί να συμμετάσχει σε μία μόνο κατηγορία καταμέτρησης.
3. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται για όλα τα σκάφη σε 10€
4. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του IOH το αργότερο
μέχρι την 15/11/2019 και ώρα 20:00.
5. Η διεύθυνση της γραμματείας και της επιτροπής αγώνων μέχρι την έναρξη των αγώνων
είναι η ακόλουθη:
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου Παλαιό Ψυγείο- Λιμάνι Ηρακλείου.
ΤΗΛ: 2810242120
e-mail: secretary@heryc.gr
Η Γραμματεία λειτουργεί
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή: 19:00-22:00
Σάββατο: 09:30-14:30

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται
στη γραμματεία του ομίλου
6. Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού
καταμέτρησης, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης, το
αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής και αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου
του σκάφους.
7. Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχτεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά
την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΕΚΚΙΝΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
Ο Αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 17/11/2019.
H διαδρομή είναι offsore και περιλαμβάνει 1 ιστιοδρομία 22νμ
Η εκκίνηση θα δοθεί 11:00
Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: εκκίνηση – σημαντήρας – περίπλους νήσου
Ντίας – τερματισμός Ηράκλειο.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ:
Για όλα τα σκάφη το χρονικό όριο τερματισμού τους είναι το διπλάσιο του γενικού βαθμού
ικανότητας τους (G.P.H.) επί τον αριθμό των μιλίων της διαδρομής για κάθε σκάφος.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ:
Για τα καταμετρημένα κατά ORCi & ORC Club σκάφη , θα εφαρμοστεί το σύστημα ΤοΤ
Coastal/Long Distance. Είναι στην κρίση της επιτροπής αγώνων στην εξαγωγή
αποτελεσμάτων να εφαρμοστεί το σύστημα ToD Coastal /Long Dinstance στην περίπτωση
που το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ:
Θα ακολουθηθεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας Παράρτημα Α των RRS.
ΕΥΘΥΝΗ:
Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4 των R.R.S. Aνήκει
στην δικαιοδοσία του υπεύθυνου του κάθε σκάφους και με την δική του απόλυτα ευθύνη η
απόφαση για να εκκινήσει την Ιστιοδρομία και να παραμείνει στον αγώνα.
Τόσο η οργανωτική επιτροπή όσο και οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος στην οργάνωση του αγώνα
δεν φέρει 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 την διάρκεια του αγώνα τόσο στην στεριά όσο και στην θάλασσα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ VHF:
Η Επικοινωνία κατά την διάρκεια του αγώνα θα γίνεται στο κανάλι 72 VHF.
Συνίσταται να υπάρχει ακρόαση με το κανάλι 12 του Κ.Λ.Η.

ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ:
Η Συγκέντρωση Κυβερνητών και ο καθορισμός Πληρωμάτων θα γίνει την Παρασκευή
15/11/2019 ώρα 20:00 στα γραφεία του Ομίλου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ:
Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C .κανονισμός 20.3.1.(b), Μέρος IV, του Κανονισμού
2011 της ISAF και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά
την διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου
κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους αρχή.
Η εφαρμογή των Διατάξεων του Καν. 20 θα ισχύει από ώρα 08.00 της Κυριακής 17/11/2019
έως και ώρα 24.00 της Δευτέρας 18/11/2019
Σκάφη πού φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική
Αρχή καί να την καταθέσουν μαζί με την δήλωση συμμετοχής.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ:
• Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή
κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην
γραμματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής, το αργότερο πριν από την έναρξη της
συνάντησης κυβερνητών.
• Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνο εφόσον ενημερωθεί γραπτά η
επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην γραμματεία το αργότερο μία ώρα
πριν την έναρξη κάθε ιστιοδρομίας.
• Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπροσώπου 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 την διάρκεια των ιστιοδρομιών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα αναγραφόμενο στο
πιστοποιητικό καταμέτρησης μέγιστο βάρος πληρώματος.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ:
Θα γίνουν έλεγχοι καταμέτρησης καί επιθεώρησης συμμετεχόντων σκαφών σύμφωνα με το
άρθρο 30 των κανονισμών αγώνων της ΕΑΘ/ ΕΙΟ.
Η επιτροπή καταμέτρησης δύναται να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος για
οποιοδήποτε λόγο.
ΕΠΑΘΛΑ:
Τα έπαθλα θα απονεμηθούν με την ολοκλήρωση του ετήσιου πρωταθλήματος του Ι.Ο.Η.
Θα απονεμηθεί έπαθλο στον 1ο 2ο και 3ο νικητή της γενικής κατάταξης των
σκαφών, για σκάφη καταμετρημένα κατά ORC και ORCi .

