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“ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
ΚΥΠΕΛΟ 2013”
2η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ: 4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 6 nm

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ή
ΟΡΤΣΑ - ΠΡΙΜΑ

6 nm

ΜΕΡΟΣ 1 – ΓΕΝΙΚΑ
1

Διοργανώτρια Αρχή
O ιστιοπλοϊκός αγώνας «ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΟ 2013» διοργανώνεται από τον Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου.

2

Κανόνες

2.1

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοπλοΐας (RRS).

2.2

Θα ισχύσουν και οι παρακάτω κανόνες:
a)

Ο Κανονισμός Καταμέτρησης IMS.

b)

Οι Κανόνες του Συστήματος Καταμέτρησης ORC 2013.

c)

O ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης I.S.A.F. Offshore Special
Regulations. Ο αγώνας κατατάσεται στην κατηγορία 4 του κανονισμού. Τα σκάφη είναι υποχρεωμένα να είναι
εφοδιασμένα με VHF με τα κανάλια 16 & 72.

d)

Η προσθήκη της Εθνικής Αρχής (Ε.Ι.Ο.) στους Διεθνείς Κανονισμούς για τους αγώνες ανοικτής θαλάσσης 2012.

2.3

Το Μέρος 2 των ΔΚΙ αντικαθίσταται από το Μέρος Β του ΔΚΑΣ, από τις 20:00 έως τις 06:00, τοπική ώρα.

3

Δικαίωμα Συμμετοχής

3.1

Στον αγώνα δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε σκάφος με έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης ORCi ή ORC Club.

3.2

Το παράβολο συμμετοχής στον αγώνα είναι 15,00€ ανά μέλος πληρώματος.

4

Πρόγραμμα

4.1

Το προειδοποιητικό σήμα της ιστιοδρομίας θα δοθεί, την Κυριακή, 10/11/2013 και ώρα 10:25.

4.2

Ο διοργανωτής Όμιλος και/ή η Επιτροπή Αγώνων, διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν το παραπάνω πρόγραμμα,
λόγω καιρικών φαινομένων ή/και άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων.

5

Εκκίνηση

5.1

Η εκκίνηση θα δοθεί σύμφωνα με τον RRS 26 (5 – 4 – 1 – 0).

5.2

Σκάφος που θα εκκινήσει αργότερα από 10 λεπτά μετά το σήμα της εκκίνησης της κλάσης του, θα βαθμολογείται ως
μη εκκινήσαν (DNS). Αυτό αλλάζει τον RRS Α4.1.

6

Αποτελέσματα – Βαθμολογία

6.1

Τα αποτελέσματα θα υπολογιστούν με την χρήση του συστήματος «Performance Curve Scoring». Στην περίπτωση
που η Επιτροπή Αγώνων κρίνει ότι τα στοιχεία των πλεύσεων δεν είναι επαρκή ή/και αξιόπιστα για τον σωστό
υπολογισμό των αποτελεσμάτων, θα χρησιμοποιήσει το σύστημα «Time on Time Scoring».

7

Έπαθλα

7.1

Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρείς πρώτους νικητές της ιστιοδρομίας.

8

Αποποίηση Ευθύνης
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η Διοργανώτρια Αρχή και οι
Επιτροπές που ορίζονται απ’ αυτήν δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για σωματικό τραυματισμό ή θάνατο, για
υλική ζημία ή απώλεια ή ότι άλλο ήθελε συμβεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα, τόσο στην στεριά
όσο και στη θάλασσα. Ο ιδιοκτήτης ή ο Εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους, αποδέχεται
αυτούς του όρους, υπογράφοντας την αίτηση συμμετοχής στον αγώνα. Εφίσταται η προσοχή στον θεμελιώδη
κανόνα RRS 4, του Μέρους 1 των Διεθνών Κανονισμών: «Ένα σκάφος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο να αποφασίσει
αν θα εκκινήσει ή θα συνεχίσει να αγωνίζεται».
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9

Ασφάλιση
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον αγώνα, οφείλουν να είναι ασφαλισμένα για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, με το
ελάχιστο τουλάχιστον ποσό που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία. Ανεξάρτητα με αυτό, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη
του σκάφους να έχει ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για ζημίες και ευθύνες έναντι τρίτων (σε πρόσωπα και
πράγματα).

ΜΕΡΟΣ 2 – Διαδρομή
10

Διαδρομή

10.1

Η διαδρομή που θα διανυθεί είναι μια από τις ακόλουθες:

10.1.1

Διαδρομή 1: Εκκίνηση – Πόρτα – Σημείο 1 (αριστερά) – Τερματισμός.

10.1.2

Διαδρομή 2: Εκκίνηση – Σημείο 1 (αριστερά) – Σημείο 2 (αριστερά) – Σημείο 1 (αριστερά) – Τερματισμός.

10.2

Τα επισυναπτόμενα διαγράμματα, δείχνουν την διαδρομή, την σειρά με την οποία θα παρακαμφθούν τα σημεία
καθώς και την πλευρά που θα πρέπει κάθε σημείο να αφεθεί.

11

Σημεία

11.1

Τα Σημεία 1 και 2 και η πόρτα των διαδρομών θα είναι κίτρινοι φουσκωτοί σημαντήρες.

11.2

Η Επιτροπή Αγώνων πριν το προειδοποιητικό σήμα της ιστιοδρομίας θα υποδείξει κατά προσέγγιση την θέση του
Σημείου 1 καθώς και της πόρτας/τερματισμού (Διαδρομή 1).

12

Γραμμή Εκκίνησης

12.1

Η γραμμή εκκίνησης ορίζεται από πορτοκαλί φουσκωτό σημαντήρα και το σκάφος σημάτων της Επιτροπής Αγώνων.
Η θέση γραμμής εκκίνησης θα είναι στην περιοχή Κάτω Πέτρες Ρόδου.

13

Γραμμή Τερματισμού

13.1

Η γραμμή τερματισμού είναι:

13.1.1. Διαδρομή 1: Iδια με την πόρτα.
13.1.2

Διαδρομή 2: Ιδια με την εκκίνηση
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