
 

 

 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ORCi & ORC Club & J24  

 ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ” 

2-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 

 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου διοργανώνει τον αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

«Γεώργιος Κυπριωτάκης» από τo Σάββατο 2 Δεκεμβρίου  έως την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 

2017 για σκάφη καταµετρηµένα κατά ORCi και ORC CLUB καθώς και για σκάφη κατηγορίας 

J24.  Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του λιμένος Ηρακλείου. 

 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς όπως αυτοί ισχύουν: 

1. Οι ∆ιεθνείς Κανόνες Ιστιοδροµιών της ISAF 2017 – 2020 (RRS). 

2. Οι Kανόνες Eξοπλισµού Ιστιοπλοΐας της ISAF 2017 – 2020 (Equipment Rules of 

Sailing, ERS). 

3. Οι ∆ιεθνείς Κανόνες & Κανονισµοί 2017 του ORC για σκάφη ORCi & ORC Club 

4. Οι ∆ιατάξεις Εθνικής Αρχής της ΕΙΟ 

5. Οι Ειδικές ∆ιατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2017. 

6. Ο Ειδικός Κανονισµός Ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της ISAF 

2017-2018 (ISAF Offshore Special Regulations 2017-2018). Ο αγώνας κατατάσσεται 

στην κατηγορία 4 του κανονισµού. Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα µε συσκευή 

VHF , µεδυνατότητα επικοινωνίας πλην των υποχρεωτικών και στα κανάλια 68, 69, 71, 

72 και 74. 

7. Ο Αθλητικός Νόµος και το καταστατικό της ΕΙΟ. 

8. Οδηγίες πλού.  
 

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη µήκους µεγαλύτερου ή ίσου των 7,20 µέτρων 

καταµετρηµένα κατά ORCi & ORC Club µε έγκυρο πιστοποιητικό καταµετρήσεως 2017  

καθώς και σε σκάφη της κλάσης J24.  

Το δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ ανά σκάφος. 

 

4. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Τα σκάφη που επιθυµούν να συµµετάσχουν στον αγώνα πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση 

συµµετοχής. Το δικαίωµα συµµετοχής είναι 20 ευρώ ανά σκάφος. Οι δηλώσεις συµµετοχής 

πρέπει να υποβληθούν στην Γραµµατεία του ΙΟΗ : 

Τηλ. 2810 242120, e-mail: secretary@heryc.gr, µέχρι την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου. 

mailto:secretary@heryc.gr


 

 

Οι δηλώσεις πρέπει να είναι γραµµένες σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην Γραµµατεία και 

να συνοδεύονται από:  

• Αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού καταµέτρησης 2017. 

• Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου του σκάφους σε ισχύ. 

• Κατάσταση πληρώµατος. 

• Αντίγραφο της αδείας της Εθνικής Αρχής εφ’ όσον φέρουν ατοµική διαφήµιση. 

Το πιστοποιητικό καταµέτρησης δεν µπορεί να έχει ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας και ώρας λήξης της προθεσµίας δήλωσης συµµετοχής στον αγώνα. 

Τα στοιχεία στα πιστοποιητικά καταµέτρησης που έχουν εκδοθεί µέχρι την παραπάνω 

ηµεροµηνία και  ώρα δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν χωρίς έγκριση της Επιτροπής 

Eνστάσεων. Για τα σκάφη που συµµετέχουν στον αγώνα δεν επιτρέπεται καµία αλλαγή στο 

πιστοποιητικό καταµέτρησης τους παρά µόνον για λόγους ανωτέρας βίας και κατόπιν έγκρισης 

της  Επιτροπής Ενστάσεων. 

Στη δήλωση συµµετοχής, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να αναγράφεται και ένα 

τουλάχιστον κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα ευρίσκεται επί του σκάφους και µε το οποίο θα 

είναι δυνατή η επικοινωνία καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων. 

Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί δηλώσεις συµµετοχής και µετά τη 

λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.  

∆εν θα γίνει δεκτή συµµετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις 

των προαναφερόµενων άρθρων. 

 

5. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙ ΣΚΑΦΩΝ  

Τα σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση κατά την διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού 20 της ISAF (ISAF Advertising Code) και επί 

πλέον µε όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή.   

Η εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 20 θα ισχύσει από την 07:00 της ηµέρας 

εκκίνησης του αγώνα µέχρι και την 12η µεσηµβρινή της εποµένης ηµέρας από τον τερµατισµό 

του τελευταίου σκάφους.  

Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική 

Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της αδείας µαζί µε την δήλωση συµµετοχής.  

 

6. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
Αν υπάρξει χορηγός θα γνωστοποιηθεί µε νεότερη ανακοίνωση.  

Ο οργανωτής όµιλος µπορεί να απαιτήσει τα συµµετέχοντα σκάφη να φέρουν σηµαία ή 

αυτοκόλλητο µε το σήµα του χορηγού καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων.  

 

7. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ  
Η συγκέντρωση κυβερνητών θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 

στα γραφεία του ΙΟΗ, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν και τις 

Οδηγίες Πλου. 

 

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Παρασκευή 1/12 20:00 – 21:00 
Δηλώσεις συμμετοχής 

Συγκέντρωση Κυβερνητών 



 

 

Σάββατο 2/12 10:00 Εκκίνηση ιστιοδρομιών 1ης μέρας 

Κυριακή 3/12 

10:00 Εκκίνηση ιστιοδρομιών 2ης μέρας 

17:00 Απονομές επάθλων 

 

9. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

9.1 Την μία από τις δύο μέρες των αγώνων θα διεξαχθούν μέχρι 3 ιστιοδρομίες Όρτσα-Πρίμα 

4ν.μ. (Inshore). 

9.2 Την μία από τις δύο μέρες  των αγώνων θα διεξαχθεί μία ιστιοδρομία Offshore 16ν.μ. Η 

γραμμή της εκκίνησης, όπως και η γραμμή τερματισμού θα είναι μεταξύ πράσινου και κόκκινου 

φανού στην είσοδο του λιμένος Ηρακλείου. Η διαδρομή της ιστιοδρομίας είναι: 

Λιμάνι Ηρακλείου -Περίπλους ν. Παξιμάδι (αφήνουμε το νησί αριστερά) – Λιμάνι 

Ηρακλείου. 

9.3 Το ακριβές πρόγραμμα με την ημέρα που θα διεξαχθεί η ιστιοδρομία Offshore και την 

ημέρα που θα διεξαχθούν οι ιστιοδρομίες Όρτσα-Πρίμα, θα δοθεί με τις Οδηγίες Πλου. 

9.4 Ο αγώνας είναι έγκυρος εάν διεξαχθεί έστω και μια ιστιοδρομία. 

 

10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ  
Για τα καταμετρημένα κατά ORCi & ORC Club σκάφη, θα εφαρμοστεί το σύστημα 

Offshore/Inshore Performance Line Scoring. Είναι στην κρίση της επιτροπής αγώνων στην 

εξαγωγή αποτελεσμάτων να εφαρμοστεί το σύστημα Time On Distance στην περίπτωση που το 

επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.  

 

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  
Θα ακολουθηθεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας Παράρτημα Α των RRS.  

 

12. ΠΟΙΝΕΣ  

Όπως προσδιορίζονται µε τις οδηγίες πλου.  

 

13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ  
Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Προσθήκες της Εθνικής 

Αρχής(ΕΑΘ/ΕΙΟ) στους ∆ιεθνείς Κανόνες Ιστιοδροµιών (RRS) για τους Αγώνες Ανοικτής 

Θαλάσσης 2017-2018.   

Η Επιτροπή Αγώνων µπορεί να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος σε οποιοδήποτε 

σηµείο σε ξηρά και θάλασσα και οποιαδήποτε χρονική στιγµή από την 08:00 της ηµέρας 

εκκίνησης του αγώνα  έως και µετά τον τερµατισµό του.  

Στη διάθεση της Επιτροπής καταµέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του  

πιστοποιητικού καταµέτρησης µαζί µε το Measurement Inventory (όπου απαιτείται).  

 

14. 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. 



 

 

 Το σύνολο του βάρους ή ο αριθµός των µελών του πληρώματος που επιβαίνει σε κάθε 

σκάφος κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 

αντίστοιχο αναγραφόμενο στο Πιστοποιητικό καταμέτρησης.  

 Αλλαγή στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπεται µόνο εφόσον ενημερωθεί γραπτώς 

σε ειδικό έντυπο, η Επιτροπή Αγώνα, το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση 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.  

 

15. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Η επικοινωνία κατά την διάρκεια του αγώνα θα γίνεται στο κανάλι 72 VHF. Σε περίπτωση που 

το κανάλι επικοινωνίας αλλάξει, η Επιτροπή Αγώνα θα το γνωστοποιήσει με νεότερη 

ανακοίνωση. 

Συνίσταται να υπάρχει ακρόαση με το κανάλι 12 του Κ.Λ.Η. στην περιοχή 7 Ν.Μ. γύρω από το 

λιμάνι του Ηρακλείου και με το κανάλι 16 εκτός της ακτίνας αυτής. 

 

16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Ο αγώνας κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 του Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας για Αγώνες 

Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας της ISAF 2017 – 2018. Ως εκ τούτου δεκτά στον αγώνα 

γίνονται τα σκάφη που στο πιστοποιητικό τους αναγράφεται OSR Category <= 4. 

 

17. ΕΥΘΥΝΗ  
Οι συµµετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ότι διέπονται από τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς 

Ιστιοδροµιών της I.S.A.F. (RRS 2017 - 2020), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα 

όπως ορίζονται στην παρ. 2 της παρούσας προκήρυξης. 

Οι συµµετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ρητά ότι συµµετέχουν και αγωνίζονται 

αποκλειστικά µε δική τους ευθύνη και αναλαµβάνουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για 

ζηµιές που µπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτοµα ή τα υπάρχοντά τους, τους εαυτούς τους ή τα 

υπάρχοντά τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως συνέπεια της συµµετοχής τους στη 

διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον Οργανωτή Όµιλο, την Επιτροπή Αγώνων, 

την Επιτροπή Ενστάσεων, τον χορηγό, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε µέλος εµπλεκόµενο στην 

διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα. Ούτε οι οργανωτές, ούτε οποιαδήποτε άλλη 

Επιτροπή που έχει σχέση µε τον αγώνα φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε υλικές και ηθικές 

ζηµίες ή βλάβες στο υλικό, για βλάβες προερχόµενες από τραυµατισµό ή θάνατο προσώπου 

στους µετέχοντες ή τρίτους, που τυχόν συµβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε 

άλλη ώρα εν σχέσει προς αυτόν. Είναι αρµοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη 

και όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν τον επαρκή βαθµό εκπαιδεύσεως και εµπειρίας του 

πληρώµατος καθώς και τον ικανό αριθµό αυτού, ώστε να χειρίζονται το σκάφος που επιβαίνουν 

µε απόλυτη ασφάλεια, την υφιστάµενη κατάσταση και αξιοπλοΐα του σκάφους στο οποίο 

επιβαίνουν, εν σχέσει προς την ένταση του ανέµου, την κατάσταση της θάλασσας και τις 

µμετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν µέρος ή όχι στον 

προγραµµατισµένο αγώνα ή ιστιοδροµία του αγώνα.  

Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στον θεµελιώδη κανόνα RRS 4 του Μέρους Ι των ∆ιεθνών 

Κανονισµών Ιστιοδροµιών της ISAF «Απόφαση για την συµµετοχή σε ιστιοδροµία» καθώς και 

στα οριζόµενα στις Προσθήκες της Εθνικής Αρχής(ΕΑΘ/ΕΙΟ} στους ∆ιεθνείς Κανόνες 



 

 

Ιστιοδροµιών (RRS) για τους Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2017.  

 

18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ  
Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη στον αγώνα οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη 

έναντι τρίτων(πράγµατα και πρόσωπα) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Το ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την συµµετοχή του 

σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.   

 

19. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  
Όλοι οι συµµετέχοντες στον αγώνα (κυβερνήτης και µέλη πληρώµατος) αποδέχονται αυτόµατα 

ότι ο διοργανωτής όµιλος και ο χορηγός διατηρούν επ’ αόριστον το δικαίωµα να δηµιουργούν, 

χρησιµοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, κινηματογραφικές εικόνες και  ζωντανές 

αναµεταδόσεις σε φιλµ και βίντεο, καθώς και φωτογραφίες κατά την διάρκεια των αγώνων και 

µετά την λήξη τους, χωρίς καµιά οικονοµική απαίτηση, καθώς επίσης να χρησιµοποιούν και να 

αναπαράγουν καθ’ οιονδήποτε γνωστό τρόπο τα ονόµατα, βιογραφικό υλικό και φωτογραφίες 

των συµµετεχόντων.  

 

20. ΕΠΑΘΛΑ  
Θα απονεμηθούν έπαθλα Γενικής Κατάταξης στις κατηγορίες ORCi και ORC Club, καθώς και 

στους νικητές της κλάσης  J24 ανάλογα µε τη συµµετοχή.  

Η απονομή επάθλων στους νικητές του Αγώνα, θα γίνει την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου µετά το 

πέρας των ιστιοδρομιών στις εγκαταστάσεις του ΙΟΗ. 

 

21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Γραμματεία Ι.Ο.Ηρακλείου: 

Τηλ: +30 2810.24.21.20  

e-mail:  secretary@heryc.gr 

website: www.heryc.gr  

Η Γραμματεία λειτουργεί  κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα (19.00 έως  22.00) και 

Σάββατο πρωί (9.30 έως 15.30).  

  

 

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  

 


