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1 Διοργανωτήσ 

1.1 Ο Ναυτικόσ Όμιλοσ Θεςςαλονίκησ. 

2 Γραφεία 

2.1 Ν.Ο.Θ., Θεμ.Σοφοφλθ 112, 551 31 Θεςςαλονίκθ - (2310 - 414.521, FAX 417.369 - e-mail: 

nautical@ncth.gr) 

3 Περιοχή Διεξαγωγήσ Ιςτιοδρομιϊν 

3.1 Θ καλάςςια περιοχι του κόλπου Θεςςαλονίκθσ. 

4 Κανονιςμοί 

4.1 Οι αγϊνεσ διεξάγονται ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ ISAF RRS 2021-2024. 

4.2 Εφαρμόηονται επιπλζον οι παρακάτω κανονιςμοί: 

4.2.1 [DP] Ο κανονιςμόσ IMS 

4.2.2 [DP] Ο κανονιςμόσ ORC Rating Systems 

4.2.3 [DP] Οι Ειδικοί Κανονιςμοί Ανοικτισ Θαλάςςθσ τθσ World Sailing (Offshore Special Regulations).  

4.2.4 Θ Ρροκιρυξθ των Αγϊνων, Οδθγίεσ Ρλου και οι τροποποιιςεισ αυτϊν. 

4.3 Ιςχφουν επίςθσ οι προςκικεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ (ΕΑΘ/ΕΙΟ) ςτουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ 

Ιςτιοδρομιϊν για τουσ Αγϊνεσ Ανοικτισ Θαλάςςθσ 2021. 

4.4 Από τθ δφςθ ζωσ τθν ανατολι του θλίου ο Διεκνισ Κανονιςμόσ για τθν Αποφυγι Συγκροφςεων 

ςτθ Θάλαςςα αντικακιςτά τουσ κανόνεσ του μζρουσ 2 των Κανονιςμϊν Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ 

(RRS) τθσ World Sailing. 

4.5 [DP, NP] «Όλοι όςοι ςυμμετζχουν ςε ζνα αγώνα (ακλθτζσ, ομάδεσ υποςτιριξθσ και ςτελζχθ 

αγώνων που επιβαίνουν ςε ταχφπλοα ςκάφθ.) οφείλουν να φοροφν προςωπικι ςυςκευι 

πλευςτότθτασ (ΠΣΠ) κατά τθν διάρκεια του αγώνα. Η ΠΣΠ των ακλθτών, οφείλει να ςυμφωνεί 

και με τισ προδιαγραφζσ και διατάξεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ» (Διατάξεισ Εκνικισ Αρχισ 

2021-2024, Ραράγραφοσ 1). 

4.6 Για όλουσ του κανόνεσ που διζπουν αυτόν τον αγϊνα: 

4.6.1 [DP] ςθμαίνει ότι θ ποινι για παράβαςθ του κανόνα αυτοφ είναι ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ 

Επιτροπισ Ενςτάςεων. 

4.6.2 [NP] ςθμαίνει ότι για τον κανόνα αυτό δεν μπορεί να υποβλθκεί ζνςταςθ από ςκάφοσ. Αυτό 

αλλάηει τον RRS 60.1(a). 

5 Μζτρα Προφφλαξησ για COVID 19 

5.1 [NP] Πλοι  οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ενθμερωκοφν και να τθροφν το Επικαιροποιθμζνο 

Αγωνιςτικό Υγειονομικό Ρρωτόκολλο τθσ Επιτροπισ Ανοικτισ Θαλάςςθσ (ΕΑΘ) για τθν 

προφφλαξθ και τον περιοριςμό τθσ μετάδοςθσ του COVID-19, κακϊσ και τισ κρατικζσ οδθγίεσ 

και κανονιςμοφσ, που αφοροφν ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ κρουςμάτων  COVID-19, όπωσ 

αυτζσ ιςχφουν και ζχουν εγκρικεί από τθν Επιςτθμονικι Υγειονομικι Επιτροπι τθσ ΓΓΑ για τθν 

περίοδο διεξαγωγισ τθσ διοργάνωςθσ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ 

και οδθγίεσ μπορείτε να βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα: 

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports 
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5.2 [NP] Οι αγωνιηόμενοι και τα πρόςωπα υποςτιριξθσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με κάκε 

εφλογθ απαίτθςθ ενόσ ςτελζχουσ τθσ διοργάνωςθσ. Άρνθςθ ςυμμόρφωςθσ μπορεί να 

κεωρθκεί αντιακλθτικι ςυμπεριφορά.  

5.3 Λογικζσ ενζργειεσ ςτελεχϊν τθσ διοργάνωςθσ για εφαρμογι οδθγιϊν, πρωτοκόλλων και 

νομοκεςίασ ςχετικϊν με τον COVID-19, ακόμθ και αν αργότερα αποδειχκοφν μθ απαραίτθτεσ, 

δεν είναι εςφαλμζνθ ενζργεια ι παράλειψθ.  

5.4 Από όλουσ τουσ ακλθτζσ /ακλιτριεσ κακϊσ και τουσ κυβερνιτεσ ςκαφϊν, εφόςον ηθτείτε από 

το Αγωνιςτικό Υγειονομικό Ρρωτόκολλο τθσ Επιτροπισ Ανοικτισ Θαλάςςθσ (ΕΑΘ), απαιτείται θ 

αποςτολι ςτθν γραμματεία τθσ διοργάνωςθσ, Αρνθτικοφ Αποτελζςματοσ μοριακοφ (RT-PCR) 

24-48 ϊρεσ πριν τον αγϊνα ι με άμεςο τεςτ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) τθν θμζρα του 

αγϊνα ι αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το τελευταίο 24ϊρο πριν τον αγϊνα. 

6 Διαφημίςεισ 

6.1 Σκάφθ που φζρουν ατομικι διαφιμιςθ κατά τθ διάρκεια των αγϊνων πρζπει να ζχουν ζγκριςθ 

τθσ Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο.. 

7 Χορηγόσ 

7.1 Ο διοργανωτισ Πμιλοσ δφναται να απαιτιςει από τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ να αναρτιςουν το 

λογότυπο του χορθγοφ. Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ του κανόνα κα ιςχφςει ο κανόνασ 20.9.2 του 

World Sailing Regulation. 

8 Δικαίωμα Συμμετοχήσ 

8.1 Σκάφθ καταμετρθμζνα κατά ORC με ζγκυρο πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ 2021.  

9 Υγειονομική Κάλυψη 

9.1 Συςτινεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ζχουν υποβλθκεί πρόςφατα ςε ιατρικι εξζταςθ. 

9.2 Oι ςυμμετζχοντεσ αγωνίηονται με δικι τουσ ευκφνθ και οι ανιλικοι με ευκφνθ των κθδεμόνων 

τουσ. 

9.3 Ο διοργανωτισ δεν φζρει καμία ευκφνθ για ςυμβάντα που οφείλονται ςτθν ζλλειψθ 

προετοιμαςίασ ι/και τθν φυςικι κατάςταςθ των αγωνιηομζνων. 

10 Δηλϊςεισ Συμμετοχήσ 

10.1 Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρωτάκλθμα κα πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν γραμματεία του 

ΝΟΘ όχι αργότερα από τθν δεφτερθ ςυγκζντρωςθ αγωνιηομζνων (δεν ιςχφει το άρκρο Α.2.2 

του RRS). 

10.2 Το παράβολο ςυμμετοχισ ορίηεται ςε 10 € (δζκα Ευρϊ) ανά θμζρα αγϊνων. 

10.3 Κατά τθ ςυγκζντρωςθ Αγωνιηομζνων κα υποβάλλεται κατάςταςθ πλθρϊματοσ (με 

ονοματεπϊνυμα των ακλθτϊν, τουσ αρικμοφσ των δελτίων τουσ και τον Πμιλο ςτο οποίο 

ανικουν) ςτο ειδικό ζντυπο που διακζτει θ γραμματεία και το παράβολο των αγϊνων. 

10.4 Θ Οργανωτικι Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να δεχκεί δθλϊςεισ ςυμμετοχισ και μετά τθ 

λιξθ του ορίου υποβολισ. 

11 Κατάςταςη Πληρϊματοσ 

11.1 Κάκε αλλαγι μζλουσ πλθρϊματοσ πρζπει να ανακοινωκεί ςτθν Επιτροπι Αγϊνων το αργότερο 

μια ϊρα πριν τθν εκκίνθςθ τθσ ιςτιοδρομίασ. 
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12 Ευθφνη 

12.1 Ο διοργανωτισ Πμιλοσ και οι επιτροπζσ δεν φζρουν ευκφνθ για οτιδιποτε ςυμβεί ςε άτομα ι 

πράγματα, τόςο ςτθ ςτεριά όςο και ςτθ κάλαςςα κατά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον αγϊνα. 

12.2 Ο κυβερνιτθσ του ςκάφουσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για το αν κα εκκινιςει ι κα 

ςυνεχίςει να αγωνίηεται, ςφμφωνα με το Θεμελιϊδθ Κανόνα 4 RRS (Απόφαςθ περί Συμμετοχισ 

ςε Αγϊνα). Σθμειϊνεται ότι οι αγωνιηόμενοι ςυμμετζχουν με δικι τουσ ευκφνθ και πλιρθ 

επίγνωςθ των ςυνεπειϊν. 

12.3 Οι εντεταλμζνοι εκπρόςωποι ι όςοι χειρίηονται τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ ευκφνονται για κάκε 

ατφχθμα ι οτιδιποτε άλλο ςυμβεί ςτα ςκάφθ ι ςτα πλθρϊματα. 

12.4 Ο εντεταλμζνοσ εκπροςϊποσ του ςκάφουσ ι/και όςοι το χειρίηονται είναι αρμόδιοι να 

εκτιμιςουν το βακμό εκπαίδευςθσ του πλθρϊματοσ του ςκάφουσ, τθν ζνταςθ του ανζμου, τθν 

κατάςταςθ τθσ κάλαςςασ και τισ μετεωρολογικζσ προγνϊςεισ προκειμζνου να αποφαςίςουν 

για τθν ςυμμετοχι ι μθ ςτισ προγραμματιςμζνεσ ιςτιοδρομίεσ. 

12.5 Πλα τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ οφείλουν να διακζτουν ζγκυρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι 

τρίτων, που να καλφπτει ςαφϊσ και τθν ςυμμετοχι ςε αγϊνεσ. 

13 Δικαιϊματα Χρήςησ 

13.1 Οι αγωνιηόμενοι και οι ιδιοκτιτεσ παραχωροφν ςτον Ν.Ο.Θ. τθν άδεια και το δικαίωμα λιψθσ 

φωτογραφικοφ/κινθματογραφικοφ υλικοφ που απεικονίηει πρόςωπα και ςκάφθ κατά τθν 

διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ και τθν αναπαραγωγι ι τθν μετάδοςθ του ςε οποιοδιποτε μζςο, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ για τθσ ανάγκεσ τθσ διοργάνωςθσ, 

κακϊσ και τθν χριςθ ςε δελτία τφπου. 

14 Ζλεγχοσ Καταμετρήςεων - Επιθεϊρηςη Σκαφϊν 

14.1 Τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ πρζπει να είναι ςτθν διάκεςθ τθσ Επιτροπισ Αγϊνων για ζλεγχο πριν 

τθν εκκίνθςθ και μετά τθν λιξθ κάκε ιςτιοδρομίασ. 

14.2 Οι ζλεγχοι πραγματοποιοφνται ςτον τόπο που ελλιμενίηεται το ςκάφοσ ι ςτον τόπο διεξαγωγισ 

των ιςτιοδρομιϊν και αφοροφν τον εξοπλιςμό αςφαλείασ και τθν ςυμμόρφωςθ του ςκάφουσ 

με το πιςτοποιθτικό καταμζτρθςισ του. 

15 Υπολογιςμόσ Μήκουσ Διαδρομήσ 

15.1 Το μικοσ τθσ διαδρομισ είναι θ ορκροδρομικι απόςταςθ μεταξφ των ςθμείων παράκαμψθσ. 

Τα απαιτοφμενα ςτίγματα λαμβάνονται από το GPS τθσ Επιτροπισ Αγϊνων και από τουσ 

ςχετικοφσ χάρτεσ τθσ ελλθνικισ υδρογραφικισ υπθρεςίασ. 

16 Πρόγραμμα 
 

Ημερομηνία Ώρα Ονομαςία Αγϊνα / Ιςτιοδρομίασ 

Πε 3/6/2021 21:30 Συγκζντρωςθ Αγωνιηομζνων 

Σα 5/6/2021 15:30 ΣΑΑΚΘΝΟΣ 

Κυ 6/6/2021 14:00 SOPHIA JEAN 

Πε 10/6/2021 21:30 Συγκζντρωςθ Αγωνιηομζνων 

Ρα 11/6/2021 19:00 ΡΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

Κυ 13/6/2021 11:00 ΦΑΝΟΙ 

Πε 24/6/2021 21:30 Συγκζντρωςθ Αγωνιηομζνων 

Σα 26/6/2021 15:30 ΙΒΑΝΟΘΣ 

Κυ 27/6/2021 10:00 ΕΡΑΝΩΜΘ 
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Πε 16/9/2021 21:30 Συγκζντρωςθ Αγωνιηομζνων 

Ρα 18/9/2021 15:00 COMTE DE FLANDRE 

Κυ 19/9/2021 13:00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

Πε 30/9/2021 21:30 Συγκζντρωςθ Αγωνιηομζνων 

Σα 2/10/2021 15:00 ΑΝΑΚΕΩΝ 

Κυ 3/10/2021 13:00 ΔΑΝΑΟΣ 

16.1 Θ Επιτροπι Αγϊνων μπορεί να αλλάξει τθν θμερομθνία διεξαγωγισ ιςτιοδρομιϊν για λόγουσ 

ανωτζρασ βίασ. 

16.2 Οι αγϊνεσ υπάγονται ςτθν κατθγορία 4 των ειδικϊν κανονιςμϊν αςφαλείασ τθσ ISAF (Offshore 

Special Regulations). 

17 Διαδρομζσ 

17.1 Σημείο Όρτςα 

Θ Επιτροπι Αγϊνων μπορεί, κατά τθν κρίςθ τθσ, να τοποκετιςει ζνα Σθμείο Πρτςα, για να 

επιτφχει μια εκκίνθςθ ςτα όρτςα. Το Σθμείο Πρτςα, αν τοποκετθκεί, κα βρίςκεται ςε 

απόςταςθ, κατά το μζγιςτον, ενόσ (1) ναυτικοφ μιλίου από τθν γραμμι εκκίνθςθσ. Θ Επιτροπι 

Αγϊνων, πριν το προειδοποιθτικό ςιμα τθσ ιςτιοδρομίασ, κα ςθμάνει τθν φπαρξι του, 

επιδεικνφοντασ ςτο ςκάφοσ ςθμάτων, μια κόκκινθ ςθμαία που κα ςθμαίνει: «Υπάρχει Σθμείο 

Πρτςα και πρζπει να αφεκεί αριςτερά» ι μια πράςινθ ςθμαία, που κα ςθμαίνει: «Υπάρχει 

Σθμείο Πρτςα και πρζπει να αφεκεί δεξιά». Το Σθμείο Πρτςα κα είναι μια κίτρινθ φουςκωτι 

ςθμαδοφρα. 

17.2 Για τισ ιςτιοδρομίεσ ελεφκερθσ πλεφςθσ, θ Επιτροπι Αγϊνων μπορεί να επιλζγει μεταξφ των 

παρακάτω διαδρομϊν, ανακοινϊνοντασ τθν επιλογι με ζπαρςθ του αντίςτοιχου επιςείοντα: 

17.2.1 Διαδρομι 3 

Εκκίνθςθ – Καηίκι δεξιά – Ραλιοµάνα δεξιά – Μικρό ζµβολο αριςτερά – Τερµατιςµόσ (12,5ΝΜ) 

17.2.2 Διαδρομι 4 

Εκκίνθςθ – Σθµαδοφρα αριςτερά – Ραλιοµάνα αριςτερά – Μικρό ζµβολο αριςτερά– 

Σθµαδοφρα αριςτερά – Μικρό ζµβολο αριςτερά – Τερµατιςµόσ (11ΝΜ) 

17.2.3 Διαδρομι 5 

Εκκίνθςθ – Καηίκι δεξιά – Μικρό ζµβολο αριςτερά – Ραλιοµάνα δεξιά – Μικρό ζµβολο 

αριςτερά – Τερµατιςµόσ (12NM) 

17.2.4 Διαδρομι 6 

Εκκίνθςθ – Σθµαδοφρα δεξιά – Ραλιοµάνα αριςτερά – Καηίκι αριςτερά – Σθµαδοφρα αριςτερά 

– Τερµατιςµόσ (16NM) 

17.2.5 Διαδρομι 7 

Εκκίνθςθ –  Βεςπαςιανόσ 2 αριςτερά - Τερµατιςµόσ (16NM) 

17.2.6 Διαδρομι 8 

Εκκίνθςθ  – Σθµαδοφρα αριςτερά – Μικρό ζµβολο αριςτερά – Σθµαδοφρα αριςτερά – Μικρό 

ζµβολο δεξιά – Τερµατιςµόσ (11NM) 

17.2.7 Διαδρομι 9 

Εκκίνθςθ – Σθµαδοφρα αριςτερά – Μικρό ζµβολο δεξιά –Τερµατιςµόσ (6NM) 
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17.2.8 Διαδρομι 10 

Εκκίνθςθ – Μικρό ζµβολο δεξιά – Σθµαδοφρα Αριςτοτζλουσ αριςτερά – Μικρό ζµβολο 

αριςτερά – Σθµαδοφρα Αριςτοτζλουσ αριςτερά – Μικρό ζµβολο αριςτερά – Τερµατιςµόσ 

(14NM) 

17.2.9 Διαδρομι 11                                                                                                                                       

Εκκίνθςθ – Σθµαδοφρα 1 αριςτερά – Σθµαδοφρα 2 αριςτερά – Μικρό ζµβολο αριςτερά  – 

Σθµαδοφρα 1 αριςτερά – Τερµατιςµόσ (16NM) 

17.2.10  Διαδρομι 12 

Εκκίνθςθ – Σθµαδοφρα 1 αριςτερά – Σθµαδοφρα 2 αριςτερά – Μικρό ζµβολο δεξιά  – 

Τερµατιςµόσ (12,5NM) 

17.2.11 Διαδρομι 13 (ΡΛΑΤΑΜΩΝΑΣ) 

Εκκίνθςθ ΝΟΘ – Βεςπαςιανόσ 2 αριςτερά – Βεςπαςιανόσ 1 αριςτερά  – Τερματιςμόσ 

ΡΛΑΤΑΜΩΝΑΣ (40ΝΜ) 

17.2.12 Διαδρομι 14 (ΦΑΝΟΙ)  

Εκκίνθςθ ΡΛΑΤΑΜΩΝΑΣ – Βεςπαςιανόσ 2 δεξιά – Τερματιςμόσ ΝΟΘ (40ΝΜ) 

17.2.13 Διαδρομι 15 (ΕΡΑΝΩΜΘ) 

Εκκίνθςθ ΝΟΘ – Βεςπαςιανόσ 2 αριςτερά – Βεςπαςιανόσ 1 αριςτερά – Επανωμι αριςτερά – 

Βεςπαςιανόσ 1 δεξιά – Βεςπαςιανόσ 2  δεξιά – Τερματιςμόσ (34ΝΜ) 

17.2.14 Για τισ ιςτιοδρομίεσ ελεγχόμενου ςτίβου θ επιτροπι αγϊνων κα επιλζγει μεταξφ όρτςα-πρφμα, 

τριγϊνου και τραπεηίου και κα ανακοινϊνει τθν επιλογι τθσ με τουσ επιςείοντεσ Oscar, Romeo, 

Tango αντιςτοίχωσ. 

 

  

 

17.2.15 Το χρϊμα των ςθμαδοφρων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ παραπάνω διαδρομζσ είναι το 

κίτρινο. Για τισ ιςτιοδρομίεσ όρτςα-πρφμα θ ςθμαδοφρα αλλαγισ κα είναι χρϊματοσ κίτρινο με 

μπλε λωρίδα. Σε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ ςθμαδοφρασ (Νο 1) δεν ιςχφει θ offset (1α). 

17.2.16 Θ επιλεγείςα διαδρομι κα ανακοινϊνεται ταυτοχρόνωσ με το προειδοποιθτικό ςιμα των 

κλάςεων που πρόκειται να εκκινιςουν, ςε πίνακα ςτο ςκάφοσ επιτροπισ αγϊνων. 

17.3 ∆εν κα διεξαχκοφν πάνω από τρεισ (3) ιςτιοδροµίεσ τθν θμζρα 
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18 Κλάςεισ - Κατηγορίεσ 

18.1 Τα αγωνιηόμενα ςκάφθ διαιροφνται ςτισ κλάςεισ ORC Performance και ORC Sport. 

18.2 Οι κλάςεισ ORC Performance κα ακολουκιςουν κοινό πρόγραμμα αγϊνων, το οποίο κα 

αποτελείται από τεχνικζσ ιςτιοδρομίεσ ελεγχόμενου ςτίβου(*) (όρτςα-πρφμα, τρίγωνο, τραπζηιο) 

κατά περίπου 50%. Το πρόγραμμα τθσ κλάςθσ ORC Sport κα αποτελείται από ιςτιοδρομίεσ 

ελεφκερθσ πλεφςθσ(*) ςτθν περιοχι του κόλπου τθσ Θεςςαλονίκθσ, με ςθμεία ςτροφισ τουσ 

φανοφσ ναυςιπλοΐασ ι/και ποντιςμζνεσ ςθμαδοφρεσ, κακϊσ και τεχνικζσ ιςτιοδρομίεσ 

ελεγχόμενου ςτίβου(*) ςε ποςοςτό μικρότερο των κλάςεων ORC Performance. 

(*) Βλ. ςχετικό άρκρο του Κανονιςμοφ Ετιςιασ Κατάταξθσ 2021 τθσ ΕΑΘ 

18.3 Σε περίπτωςθ που οι ςυμμετοχζσ ςε μία από τισ δφο κλάςεισ ORC Performance και ORC Sport 

είναι λιγότερεσ των 5 κα γίνει ςφμπτυξθ των δφο κλάςεων. 

18.4 Οι κλάςεισ μπορεί να διαιρεκοφν ςε κατθγορίεσ, ανάλογα με το πλικοσ των ςυμμετεχόντων. 

18.5 Οι κλάςεισ, οι κατθγορίεσ και οι ςυμμετζχοντεσ κα ανακοινωκοφν.  

18.6 Για να κεωρθκεί ζγκυρθ μία ιςτιοδρομία πρζπει να εκκινιςουν κανονικά τουλάχιςτον τρία (3) 

ςκάφθ.  

18.7 Σε ιςτιοδρομία ςτθν οποία ο αρικμόσ εκκινθςάντων ςκαφϊν ςε μία κλάςθ είναι μικρότεροσ των 

τριϊν (3) κα γίνεται ςφμπτυξθ των κλάςεων. Τα αποτελζςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ιςτιοδρομίασ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ δεν κα προςμετρϊνται ςτθν βακμολογία του πρωτακλιματοσ τθσ 

κλάςθσ. 

19 Γραμμή Εκκίνηςησ 

19.1 Θ γραμμι εκκίνθςθσ κα είναι θ νοθτι ευκεία που ορίηεται μεταξφ δφο ποντιςμζνων 

φουςκωτϊν ςθμαδοφρων ζξω από το εκκλθςάκι του Αγίου Νικολάου όπου κα βρίςκεται θ 

Επιτροπι Αγϊνων και κα είναι περίπου κάκετθ ςτθν πορεία ι θ νοθτι ευκεία γραμμι που 

ορίηεται από τθν κίτρινθ ςθμαία RC του ςκάφουσ επιτροπισ ςτα δεξιά τθσ γραμμισ και μίασ 

ποντιςμζνθσ ςθμαδοφρασ ςτα αριςτερά με τθ λζξθ Start. 

19.2 Θ γραµµι εκκίνθςθσ για τον αγϊνα ΦΑΝΟΙ κα είναι θ νοθτι ευκεία γραµµι που ορίηεται από 

τθν κίτρινθ ςθµαία RC του ςκάφουσ επιτροπισ ςτα δεξιά τθσ γραµµισ και µίασ ποντιςµζνθσ 

φουςκωτισ ςθµαδοφρασ ςτα αριςτερά. 

20 Γραμμή Τερματιςμοφ 

20.1 Για τισ ιςτιοδροµίεσ ελεφκερθσ πλεφςθσ θ γραµµι τερµατιςµοφ κα είναι θ νοθτι ευκεία που 

ορίηεται µεταξφ δφο κίτρινων ποντιςµζνων φουςκωτϊν ςθµαδοφρων ζξω από τον 

λιµενοβραχίονα του ΝΟΘ, κάκετεσ µε τον λιµενοβραχίονα ςτο φψοσ που είναι αναρτθµζνθ ςε 

ιςτό θ µπλε ςθµαία τερµατιςµοφ, 20 µζτρα περίπου από το εκκλθςάκι. Θ απόςταςθ τθσ 

εξωτερικισ ςθµαδοφρασ από τθ ςθµαία κα είναι 1/8 του µιλίου. Για τισ ιςτιοδροµίεσ 

ελεγχόµενου ςτίβου θ γραµµι τερµατιςµοφ κα ορίηεται από τθ νοθτι ευκεία γραµµι που 

ορίηεται από τθν κίτρινθ ςθµαία RC του ςκάφουσ επιτροπισ ςτα αριςτερά και µίασ ποντιςµζνθσ 

ςθµαδοφρασ ςτα δεξιά τθσ γραµµισ µε τθ λζξθ Start. Σε περίπτωςθ τερματιςμοφ τθν νφχτα οι 

ςθμαδοφρεσ τερματιςμοφ κα φζρουν αναλάμποντα φανό. 

20.2 Για τθν ιςτιοδροµία ΡΛΑΤΑΜΩΝΑΣ γραµµι τερµατιςµοφ κα είναι  θ νοθτι ευκεία που ορίηεται 

από τον πράςινο φανό τθσ ειςόδου του λιμζνοσ  και µίασ κίτρινθσ ποντιςµζνθσ φουςκωτισ 

ςθµαδοφρασ που κα φζρει αναλάµποντα φανό και κα βρίςκεται ςε διόπτευςθ 330° περίπου 

και απόςταςθ περίπου 1/10 του ναυτικοφ µιλίου από τον πράςινο φανό. 
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21 Σήματα & Διαδικαςία Εκκίνηςησ 

21.1 Τα ςιματα που αφοροφν τθν εκκίνθςθ κα επαίρονται ςε ιςτοφσ δίπλα από το εκκλθςάκι ςτθ 

βόρεια προβλιτα του ομίλου. Πταν χρθςιμοποιείται ςκάφοσ επιτροπισ, κα επαίρονται επί 

αυτοφ του ςκάφουσ. 

21.2 Το προειδοποιθτικό ςιμα των κλάςεων που πρόκειται να εκκινιςουν κα δίνεται πζντε λεπτά 

πριν τθν εκκίνθςθ. Τα προειδοποιθτικά ςιματα των κλάςεων είναι: 

21.2.1 Επιςείων “2” για τισ κλάςεισ ORC Performance, επιςείων “1” για τθν κλάςθ ORC Sport 

21.3 Το προπαραςκευαςτικό ςιμα κα επαρκεί 4 λεπτά πριν τθν εκκίνθςθ, με τον επιςείοντα ‘’P’’ ι 

‘’I’’ ι ‘’Z’’ ι ‘’Z+I’’ι  ‘’U’’ ι μαφρθ ςθμαία, με ταυτόχρονθ θχθτικι προειδοποίθςθ, ςφμφωνα με 

το άρκρο 30 των RRS (ποινζσ κατά τθν εκκίνθςθ). 

21.4 ΚΑΘΥΣΤΕΘΜΕΝΘ ΕΚΚΙΝΘΣΘ: Σκάφθ, τα οποία δεν εκκινοφν εντόσ 15 λεπτϊν από το ςιμα 

εκκίνθςθσ κεωροφνται ωσ μθ εκκινιςαντα (DNS). Αυτό αλλάηει τουσ RRS A4 και A5. 

21.5 Μετά από ςιμα μερικισ ανάκλθςθσ, θ Επιτροπι Αγϊνων κα προςπακιςει να ανακοινϊςει 

μζςω του VHF (72), τον αρικμό ι/και το όνομα του ςκάφουσ που αναγνωρίςτθκε ωσ OCS. Θ 

αργοπορία ι θ αποτυχία να πραγματοποιθκεί αυτι θ ανακοίνωςθ δεν δίνει δικαίωμα για 

αίτθςθ αποκατάςταςθσ. Αυτό αλλάηει τον RRS 60.1(b) 

21.6 Αναβολι εκκίνθςθσ κα δίνεται με ζπαρςθ του απαντθτικοφ επιςείοντα "Α" και δφο θχθτικά 

ςιματα. Θ λιξθ τθσ αναβολισ κα δίνεται με υποςτολι του "Α" και ζνα θχθτικό ςιμα. Το 

προειδοποιθτικό ςιμα κα δίνεται ζνα λεπτό μετά τθ λιξθ τθσ αναβολισ. 

22 Ανακλήςεισ 

22.1 Μερικι ανάκλθςθ δίδεται με ζνα θχθτικό ςιμα και ζπαρςθ του επιςείοντα «Χ». Τα ςκάφθ που 

ανακαλοφνται οφείλουν να εκκινιςουν κανονικά εντόσ του χρονικοφ ορίου τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου. 

22.2 Γενικι ανάκλθςθ ςθμαίνεται με ζπαρςθ του πρϊτου επαναλθπτικοφ επιςείοντα (κίτρινθ και 

μπλε ςθμαία). Ζνα λεπτό μετά τθν υποςτολι του ςιματοσ τθσ γενικισ ανάκλθςθσ δίδεται 

προειδοποιθτικό ςιμα εκ νζου. 

23 Εγκατάλειψη Ιςτιοδρομίασ 

23.1 Σκάφοσ που για οποιοδιποτε λόγο και ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ διαδρομισ εγκαταλείπει 

ιςτιοδρομία πρζπει να υψϊςει τθν εκνικι ςθμαία και να ειδοποιιςει τθν Επιτροπι Αγϊνων το 

ταχφτερο δυνατό. Σε περίπτωςθ μθ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ αυτισ, το ςκάφοσ κα 

βακμολογείται με DNE. 

24 Χρονικά Όρια 

24.1 Τα χρονικά όρια κάκε ςκάφουσ όλων των ιςτιοδρομιϊν κα αναρτθκοφν. 

24.2 Ιςτιοδρομία ςτθν οποία τερμάτιςε ζςτω και ζνα ςκάφοσ εντόσ χρονικοφ ορίου κεωρείται 

ζγκυρθ (προςμετράτε ςτο πρωτάκλθμα). 

24.3 Σκάφθ που τερματίηουν μετά τθ λιξθ του χρονικοφ τουσ ορίου κεωροφνται ωσ μθ τερματίςαντα 

(DNF). Αυτό αλλάηει τον RRS 35 και A4. 

25 Σήματα ςτη Στεριά 

25.1 Τα ςιματα ςτθ ςτεριά κα επαίρονται ςτον ιςτό του Ομίλου. 

25.2 ΑΝΑΒΟΛΘ: Δφο θχθτικά ςιματα και ζπαρςθ του επιςείοντα "Α". 
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25.3 ΛΘΞΘ ΑΝΑΒΟΛΘΣ: Ζνα θχθτικό ςιμα και υποςτολι του επιςείοντα "Α". Το προειδοποιθτικό 

ςιμα δεν μπορεί να δοκεί προ τθσ παρζλευςθσ τριάντα (30) λεπτϊν από τθν υποςτολι του. 

25.4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘ ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥΣ: Θχθτικό ςιμα και ζπαρςθ του επιςείοντα "L". 

26 Ακινηςία Μηχανϊν 

26.1 Οι μθχανζσ των ςυμμετεχόντων ςκαφϊν πρζπει να μθ λειτουργοφν με το προπαραςκευαςτικό 

ςιμα (τετράλεπτο) τθσ εκκίνθςθσ. 

27 Δήλωςη μη Τήρηςησ Κανονιςμϊν 

27.1 Σε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια ιςτιοδρομίασ δεν τθρικθκαν οι κανονιςμοί που 

αναφζρονται ςτθν Ρροκιρυξθ και τισ Οδθγίεσ Ρλου, ο κυβερνιτθσ του ςκάφουσ πρζπει να το 

δθλϊςει ςτθ Γραμματεία Αγϊνων εντόσ του χρονικοφ ορίου υποβολισ ενςτάςεων 

ςυμπλθρϊνοντασ το ειδικό ζντυπο. 

27.2 Σκάφοσ που για οποιονδιποτε λόγο ζχει χρθςιμοποιιςει τθν μθχανι του, οφείλει μετά τον 

αγϊνα να κάνει διλωςθ μθ τιρθςθσ κανονιςμϊν. 

28 Αυτοτιμωρία 

28.1 Τροποποιείται το άρκρο 44.1 ΑΥΤΟΤΙΜΩΙΑ του κανόνα RRS 44 ΡΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΣΤΙΓΜΘ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ και θ ποινι των δφο ςτροφϊν αντικακίςταται με ποινι μίασ ςτροφισ. 

29 Σφςτημα Διόρθωςησ Χρόνου 

29.1 Ο διορκωμζνοσ χρόνοσ για τισ κλάςεισ ORC Performance και ORC Sport κα προκφπτει: 

29.1.1 Για τισ ιςτιοδρομίεσ ελεφκερθσ πλεφςθσ με τθν εφαρμογι του ςυντελεςτι TMF coastal / long 

distance. 

29.1.2 Για τισ ιςτιοδρομίεσ ελεγχόμενου ςτίβου με τθν εφαρμογι του Performance Curve Scoring (PCS 

– constructed course). 

30 Σφςτημα Βαθμολογίασ 

30.1 Σκάφοσ που κερδίηει μία ιςτιοδρομία κα παίρνει 1 βακμό. 

30.2 Το δεφτερο ςκάφοσ κα παίρνει 2 βακμοφσ, κ.ο.κ. 

30.3 Σκάφοσ που εκκινεί αλλά δεν τερματίςει (DNF) κα παίρνει βακμοφσ τθσ κεωρθτικισ κζςθσ του 

επομζνου μετά το τελευταίο κανονικϊσ τερματίςαν ςυν 1. 

30.4 Σκάφοσ που δεν εκκινεί (DNS) κα παίρνει βακμοφσ ίςουσ με το πλικοσ των δθλωκζντων 

ςκαφϊν ςτθν ςυγκεκριμζνθ ιςτιοδρομία. 

30.5 Πλεσ οι ιςτιοδρομίεσ είναι ιςοβαρείσ ςτθν βακμολογία. 

30.6 Οι ιςοβακμία δφο ι περιςςοτζρων ςκαφϊν ςτθ γενικι κατάταξθ κα λφεται βάςει του 

παραρτιματοσ A8  των RRS. 

30.7 Θα αφαιρεκοφν από τθν τελικι βακμολογία κάκε ςκάφουσ οι ιςτιοδρομίεσ με τθ μικρότερθ 

βακμολογία, ανάλογα με το πλικοσ των ιςτιοδρομιϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτθν κλάςθ 

που ςυμμετζχει το ςκάφοσ, ωσ εξισ: 

30.7.1 από 5 ζωσ 7 ιςτιοδρομίεσ αφαιρείται 1 ιςτιοδρομία 

30.7.2 από 8 ζωσ 9 ιςτιοδρομίεσ αφαιροφνται 2 ιςτιοδρομίεσ 

30.7.3 από 10 και άνω ιςτιοδρομίεσ αφαιροφνται 3 ιςτιοδρομίεσ 
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30.8 Θα υπάρχει ξεχωριςτι βακμολογία του πρωτακλιματοσ για τισ κλάςεισ ORC performance και 

ORC Sport. 

31 Αλλαγζσ Οδηγιϊν Πλου 

31.1 Αλλαγζσ των Οδθγιϊν Ρλου μποροφν να γίνουν μζχρι δφο ϊρεσ πριν τθν εκκίνθςθ τθσ επόμενθσ 

ιςτιοδρομίασ. 

31.2 Αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα ανακοινϊνονται μζχρι τισ 20:00 τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ. 

32 Ενςτάςεισ  - Ποινζσ 

32.1 Ωσ ςθμαία ενςτάςεων γίνεται δεκτόσ ο επιςείων "Β" ι ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμα κόκκινο. 

Το ενιςτάμενο ςκάφοσ πρζπει να επιδείξει τθ ςθμαία ενςτάςεων αμζςωσ μετά το ςυμβάν και 

να ενθμερϊςει τθν Επιτροπι Αγϊνων. 

32.2 Ενςτάςεισ που αφοροφν τισ ιςτιοδρομίεσ που διεξιχκθςαν κατά τθν διάρκεια του 

Σαββατοκφριακου γίνονται δεκτζσ μζχρι το μεςθμζρι τθσ Δευτζρασ που ακολουκεί. 

32.3 Οι ενςτάςεισ πρζπει να είναι γραμμζνεσ ςτο ειδικό ζντυπο που διατίκεται ςτθ Γραμματεία 

Αγϊνων. 

32.4 Οι ενςτάςεισ κα εκδικάηονται με τθ ςειρά υποβολισ τουσ και θ εκδίκαςι τουσ κα 

γνωςτοποιείται ςτουσ αγωνιηόμενουσ με ανακοίνωςθ το ςυντομότερο δυνατό μετά τθ λιξθ του 

ορίου υποβολισ ενςτάςεων. 

32.5 Για ςοβαρζσ παραβάςεισ θ Επιτροπι Ενςτάςεων μπορεί να επιβάλει ςτο ςκάφοσ ποινι 

ακυρϊςεωσ (DSQ). 

32.6 Για πρόωρθ εκκίνθςθ (OCS) ςτισ ιςτιοδρομίεσ ελεφκερθσ πλεφςθσ, επιβάλλεται ποινι 10% επί 

του διορκωμζνου χρόνου. 

32.7 Στθν περίπτωςθ κατάκεςθσ ζνςταςθσ καταμζτρθςθσ από ςκάφοσ προσ ςκάφοσ ιςχφουν τα 

παρακάτω: 

32.7.1 Εάν το αποτζλεςμα ελζγχου επιβεβαιϊνει τισ μετριςεισ που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό, 

τα ζξοδα ελζγχου βαρφνουν τον ενιςτάμενο. 

32.7.2 Εάν το αποτζλεςμα ελζγχου δεν αντιςτοιχεί με τισ μετριςεισ που αναφζρονται ςτο 

πιςτοποιθτικό, τα ζξοδα ελζγχου βαρφνουν τον εναγόμενο. 

32.7.3 Κατά τθ διαδικαςία καταμζτρθςθσ είναι υποχρεωτικι θ παρουςία και των δφο 

ενδιαφερομζνων μερϊν. Σε περίπτωςθ απουςίασ ενόσ εκ των δφο, θ Επιτροπι Ενςτάςεων 

δικαιϊνει τον παρόντα, ενϊ ςε περίπτωςθ απουςίασ και των δφο επιβαρφνονται αμφότεροι με 

τα ζξοδα ελζγχου. 

32.8 Σε περίπτωςθ παράβαςθσ του Κανόνα 32.1 (επαφι με ςθμείο) κα επιβάλλεται ποινι 2% επί 

του διορκωμζνου χρόνου, εκτόσ εάν εκτελεςτεί θ ποινι των 360°. 

33 Γραμματεία Αγϊνων - Πίνακασ Ανακοινϊςεων 

33.1 Θ Γραμματεία Αγϊνων βρίςκεται ςτα γραφεία του Ν.Ο.Θ. 

33.2 Ο επίςθμοσ πίνακασ ανακοινϊςεων βρίςκεται ςτον κάτω όροφο του Ομίλου. 

34 Αςφρματη Επικοινωνία 

34.1 Κανάλι επικοινωνίασ μζςω VHF ορίηεται το 72. 
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35 Ζπαθλα 

35.1 Στον πρϊτο, δεφτερο και τρίτο νικθτι τθσ γενικισ βακμολογίασ του Ρρωτακλιματοσ κάκε 

κλάςθσ κακϊσ και ςτον πρϊτο κάκε κατθγορίασ τθσ γενικισ βακμολογίασ του Ρρωτακλιματοσ 

κάκε κλάςθσ.   

35.2 Στον πρϊτο νικθτι κάκε κατθγορίασ ςε κάκε ιςτιοδρομία. 

35.3 Στθν ιςτιοδρομία ΡΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ςτον πρϊτο, δεφτερο και τρίτο νικθτι κάκε κλάςθσ. 

36 Οργανωτική Επιτροπή 

36.1 Αδάμ Τςιολακάκθσ  

Λάηαροσ Τςαλίκθσ  

Ραναγιϊτθσ Ραπαποςτόλου 

37 Επιτροπή Αγϊνων 

37.1 Ρρόεδροσ: Γιάννθσ Τηιτηιγιάννθσ 

Απόςτολοσ Αμεράνθσ, Άννα Αγεριάδου, Γιάννθσ Μελίδθσ, Βαςιλικι Γραικοφ, Αρθσ Μθτροφςθσ 

Κατερίνα Ηωγραφάκθ , Τηζνθ Τςότςωρα. 

38 Τεχνική Επιτροπή 

38.1 Τριαντάφυλλοσ Μαυρουδισ 

39 Επιτροπή Ενςτάςεων 

Ρρόεδροσ: Γιϊργοσ Κυριαφίνθσ 

Μζλθ: Αντϊνθσ Καραγιάννθσ, Νικολζττα Δελθγιάννθ, Λορζττα Κωνςταντινίδου, Αλζξθσ 

Δραγοφτςθσ, Θεοδϊρα Κιοςζογλου 


