ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014
Φέτος θα γιορτάσουµε την 150η επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου µε την Ελλάδα..

Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης,
Ο Αθλητικός Ναυτικός Όµιλος Ζακύνθου,
Θέλοντας να τιµήσουν τους αγώνες για την επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου µε την
Ελλάδα, διοργανώνουν ιστιοπλοϊκό αγώνα µε σκάφη ανοικτής θαλάσσης διαδροµής
Κεφαλονιάς - Ζακύνθου
Ο αγώνας έχει εγκριθεί από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία και αναφέρεται στο
επίσηµο ηµερολόγιο αγώνων ανοικτής θαλάσσης για το 2014.
Ο αγώνας θα έχει εκκίνηση από το Αργοστόλι το Σάββατο 14-6-2014 µε τερµατισµό την
Ζάκυνθο, απόσταση περίπου 36 ν. µ. και την επόµενη ηµέρα Κυριακή 15-6-2014 το
πρωί µια παλινδροµική διαδροµή έξω από τον λιµάνι της Ζακύνθου απόστασης 8 ν. µ..
Στον αγώνα θα µπορούν να λάβουν µέρος σκάφη ανοικτής θαλάσσης καταµετρηµένα,
κατηγοριών ORCi και ORC Club και IRC.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Ιωάννης Μαρίνος
ΑΝΟΖ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αθανάσιος Αυγερινός ΝΟΚΙ
ΤΑΜΙΑΣ
:Σπυρίδων Γιοβαρθης
ΑΝΟΖ
ΜΕΛΟΣ
:Αλέκος Καλλίνικος
ΝΟΚΙ
ΜΕΛΟΣ
:Λάζαρος Τσαφταρίδης ΑΝΟΖ
Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :Χαραλαµπος Κολπονδίνος
ΜΕΛΟΣ
: Roger Chapman
ΜΕΛΟΣ
: ∆ανιέλα Τζαλαβρά

ΑΝΟΖ
ΑΝΟΖ
ΝΟΚΙ

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γεώργιος Αντωνόπουλος ΑΝΟΖ
ΜΕΛΟΣ: ∆ιονύσιος Παπαγεωργόπουλος ΑΝΟΖ
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: Νίκος Γαρµπής
ΝΟΚΙ

1. ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΙΛΟΙ
1.1 Ναυταθλητικός Όµιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης
1.2 Αθλητικός Ναυτικός Όµιλος Ζακύνθου,
προκηρύσσουν τον αγώνα ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας µε την ονοµασία

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014
το Σάββατο 14/6/2014 και την Κυριακή 15/6/2014

2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ
2.1 Οι διευθύνσεις των συνδιοργανωτών Οµίλων είναι οι ακόλουθες:
Ν.Ο. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Μαϊστράτο
Τ.Κ.28 100, Αργοστόλι. Τηλ. 26710 26275
e-mail : noki@ionion.com
Α.Ν.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ, Τ.Κ.29 100, Ζάκυνθος.
Τηλ. 26950 24240 Fax 26950 29199
e-mail: info@anoz.gr
2.2. Η διεύθυνση της Γραµµατείας και της Επιτροπής αγώνα από τις 13/6 έως
και τις 14/6/2014 και ώρα 10.00 θα είναι στα Γραφεία του Ν.Ο.Κ.Ι. στο
Αργοστόλι, την 14 Ιουνίου από τις 10:00 και έως την 15η και ώρα 15:00 στις
εγκαταστάσεις του Α.Ν.Ο.Ζ.

3. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί µεταξύ Αργοστολίου Κεφαλονιάς & Ζακύνθου και έξω από το
λιµάνι της Ζακύνθου.

4.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς όπως αυτοί ισχύουν:
o Οι Κανόνες και Κανονισµοί όπως αυτοί ορίζονται στους διεθνείς Κανόνες Ιστιοδροµιών
της ISAF 2013 – 2016 (RRS)
o Οι Kανόνες Eξοπλισµού Ιστιοπλοΐας της ISAF 2013 – 2016 (Equipment Rules of Sailing,
ERS)
o Ο Ειδικός Kανονισµός Aσφαλείας για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής θαλάσσης της ISAF
20142015 (ISAF Offshore Special Regulations). Ο αγώνας κατατάσσεται στην 4 του
κανονισµού. Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε συσκευή VHF , µε δυνατότητα
επικοινωνίας πλην των υποχρεωτικών και στα κανάλια 68 ,69,71 και 72.
o Οι διεθνείς Κανόνες & Κανονισµοί 2014 του ORC για σκάφη ORCi & ORC Club
o Ο διεθνής Κανονισµός IRC 2014.
o Ο διεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεων στην Θάλασσα µε τις τροποποιήσεις
του. Ο κανονισµός αυτός αντικαθιστά τους κανόνες του µέρους 2 των Κανονισµών
Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF από την δύση µέχρι την ανατολή του ηλίου.
o Ο Αθλητικός Νόµος
o Οι διατάξεις Εθνικής Αρχής της ΕΙΟ
o Οι Ειδικές διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2014.

o Η παρούσα προκήρυξη των αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και οι τυχόν τροποποιήσεις
τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.

4.2. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.
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 της ISAF (ISAF Advertising Code) θα
ισχύσει από την 19:00 της Παρασκευής 13 Ιουνίου 2014 µέχρι και την Κυριακή 15
Ιουνίου 2014 και ώρα 15:00.
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.

5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1. Στους αγώνες γίνονται δεκτά σκάφη καταµετρηµένα κατά I.M.S. ή O.R.C.
Club, ολικού µήκους ίσου ή µεγαλύτερου των 6.5 µέτρων και µε έγκυρο
Πιστοποιητικό Καταµετρήσης 2014.
5.2. Το δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των 20 Ευρώ.

6. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1.Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραµµατεία του Αγώνα,
το αργότερο έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 20:00
6.2.Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να είναι γραµµένες στο ειδικό έντυπο που
θα διατίθεται από τη Γραµµατεία του αγώνα και στην ιστοσελίδα των Οµίλων.
6.3 Κάθε δήλωση συµµετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο εγκύρου
πιστοποιητικού καταµέτρησης όπως απαιτούν η Εθνική αρχή

7. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
7.1 Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωµα να συγχωνεύει τις κλάσεις ανάλογα
µε την συµµετοχή. Η συγχώνευση των κλάσεων θα ανακοινωθεί στην συνάντηση
των κυβερνητών.
7.2 Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωµα ανάλογα µε την συµµετοχή να συγχωνεύσει τα
συµµετέχοντα σκάφη O.R.Ci. των κατηγοριών αγώνων και O.R.C. Club σε µια
κατηγορία και να εφαρµοσθεί το σύστηµα ∆ιόρθωσης Χρόνου της παραγράφου 8.2.

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
8.1 Για τα καταµετρηµένα κατά O.R.Ci σκάφη θα εφαρµοσθεί το Performance
Curve Scoring.
8.2 Για τα καταµετρηµένα κατά O.R.C. Club σκάφη θα εφαρµοσθεί το
Performance Line

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
9.1 Η βαθµολογία των αγώνων θα γίνει σύµφωνα µε το παράρτηµα Α’ των
∆ιεθνών Κανονισµών ISAF R.R.S. Θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα χαµηλής
Βαθµολογίας, κανόνας Α4 της R.R.S.
9.2 Η συνολική βαθµολογία κάθε σκάφους θα είναι το άθροισµα των βαθµολογιών του
σε κάθε ιστιοδροµία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας εφαρµόζεται ο κανόνας Α8 των R.R.S

10. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
Η συγκέντρωση κυβερνητών θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 και
ώρα 21:00. στα Γραφεία, του Ν.Ο.Κ.Ι. στο Αργοστόλι.

11. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διανεµηθούν από την Γραµµατεία της Επιτροπής Αγώνα στην
συγκέντρωση Κυβερνητών.

12. ΤΕΛΕΣΙ∆ΙΚΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι αποστάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014 θα
είναι τελεσίδικες έπειτα από σχετική άδεια της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής
Οµοσπονδίας.

13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ
13.1 θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύµφωνα µε όσο ορίζονται στο άρθρο 30
του Κανονισµού Αγώνων της Ε.Α.Θ. / Ε.Ι.Ο.
13.2 'Όλα το σκάφη θα παραµείνουν στην διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου
καταµετρήσεων και επιθεωρήσεων σκαφών για την διενέργεια ελέγχου και
επιθεωρήσεων από την Παρασκευή 13 και ώρα 20,00 έως και την Κυριακή 15 Ιουνίου
στις 15.00 π.µ. .
13.3 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα πριν
οπό την έναρξη και µετά τον τερµατισµό κάθε ιστιοδροµίας.
13.4 Στην διάθεση της Επιτροπής Καταµέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε
σκάφος αντίγραφο πιστοποιητικού καταµέτρησης, µαζί µε την 2η σελίδα του, όπου
απαιτείται.
13.5 Ο εντεταλµένος εκπρόσωπος κάθε συµµετέχοντος σκάφους υποχρεώνεται
πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο
των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος.
13.6 Το σκάφη οφείλουν να χρησιµοποιήσουν στον αγώνα µόνο καταµετρηµένα πανιά.
13.7 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.

14. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
14.1 Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν
γραπτή κατάσταση µε τα ονοµατεπώνυµα των επιβαινόντων σε ειδικό έντυπο που
διατίθεται από την Γραµµατεία, το αργότερο πριν από την έναρξη της
συγκέντρωσης κυβερνητών.
14.2 Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωµάτων επιτρέπονται µόνον εφόσον ενηµερωθεί
γραπτά, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην γραµµατεία η Επιτροπή Αγώνα το
αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη των ιστιοδροµιών.

15. ΕΥΘΥΝΗ
15.1 Οι αθλητές αγωνίζονται αποκλειστικά µε δική τους ευθύνη. Τόσο οι
οργανωτές όµιλοι, όσο και οι επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν καµία ευθύνη
για ότι τυχόν συµβεί στους αγωνιζόµενους ή στα σκάφη τους κατά την διάρκεια
του αγώνα η οποιαδήποτε άλλη ώρα.
15.2 Είναι αρµοδιότητα των εντεταλµένων εκπροσώπων η όσων χειρίζονται το
σκάφος να κρίνουν το βαθµό εκπαίδευσης του πληρώµατος του σκάφους, την ένταση
του ανέµου, την κατάσταση της θάλασσας και τις µετεωρολογικές προγνώσεις και
να αποφασίσουν αν θα λάβουν µέρος ή όχι στους προγραµµατισµένους αγώνες.

16. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη στο ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014
οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων και κατά την
διάρκεια αγώνων.

17. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη στο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014
αποδέχονται αυτόµατα ότι η ∆ιοργανωτική Αρχή και ο Χορηγός (οι) διατηρούν το
δικαίωµα επ’ αόριστον να φτιάχνουν, χρησιµοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση
τους, αναµεταδόσεις σε φίλµ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγής τους κατά την
διάρκεια και µετά τους αγώνες, χωρίς καµία οικονοµική απαίτηση.

18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Ιουνίου 2014
ΩΡΑ 19:00 Τέλος Ορίου Υποβολής Αίτησης Συµµετοχής
Έλεγχος καταµετρήσεων και επιθεώρηση σκαφών.
ΩΡΑ 21.00 Συγκέντρωση κυβερνητών
ΩΡΑ 22.00 Υποδοχή αθλητών.
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Ιουνίου 2014
ΩΡΑ 11:00 Εκκίνηση ιστιοδροµίας Αργοστόλι - Ζακύνθου, (Απόσταση 36 ν.µ.).
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΝΪΟΥ 2014
ΩΡΑ 10:30 Εκκίνηση παλινδροµικής ιστιοδροµίας έξω από το λιµάνι της Ζακύνθου
(Απόσταση 8 ν.µ.).
ΩΡΑ 15.00 Τελετή απονοµής επάθλων, προσφορά snack & ανψυκτικών
ΩΡΑ 16.00 Τέλος εκδηλώσεων

19. ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεµηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας για κάθε µια
ιστιοδροµία και στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης.
Αναµνηστικά διπλώµατα θα απονεµηθούν σε όλους τους συµµετέχοντες.

20. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ – ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
Όλα τα συµµετέχοντα στον αγώνα σκάφη θα ελλιµενιστούν δωρεάν στα λιµάνια
Αργοστολίου και Ζακύνθου.
Μάιος 2014
Η Οργανωτική Επιτροπή.

