ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
θαυώλ θατεγορίας OPTIMIST
16 – 17 Γεθεκβρίοσ 2017

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ

1.

O Ναπηηθόο Αζιεηηθόο Όκηινο Βάξεο – Βάξθηδαο ππό ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Ιζηηνπιντθήο Οκνζπνλδίαο δηνξγαλώλεη
δηαζπιινγηθό αγώλα θαηεγνξίαο ζθαθώλ Optimist.
2.

ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ
Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Όξκνπ ηεο Βάξθηδαο.

3.

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
3.1
Η δηεύζπλζε ηεο Γξακκαηείαο θαη ηεο Δπηηξνπήο Αγώλνο είλαη ε αθόινπζε:
Ναστηθός Αζιετηθός Όκηιος Βάρες – Βάρθηδας
Σει : 210 897430 5
E ma il : naovv.sail@g ma il .co m
Web sit e
: www.naov v.g r

3.2 Η Γξακκαηεία ιεηηνπξγεί από Τξίηε έσο Παξαζθεπή: 13:30-17:30 & από Σάββαην έσο Κπξηαθή
10:00 – 17:30.
4.

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ

Οη ηζηηνδξνκίεο ηνπ αγώλα ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ θαλνληζκνύο όπσο απηνί ηζρύνπλ ηηο εκεξνκελίεο
δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα :
o
Οη ∆ηεζλείο Καλνληζµνί Ιζηηνδξνµηώλ ηεο ISAF 2017-2020 (RRS).
o
Οη ∆ηαηάμεηο ηεο Δζληθήο Αξρήο (ΔΙΟ)
o
Οη θαλν́λεο ηεο θιάζεο Optimist.
o
Η παξνύζα Πξνθήξπμε Αγώλσλ, νη Οδεγίεο Πινπ θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.
o
Σε πεξίπησζε αληίθαζεο ππεξηζρύνπλ νη Οδεγίεο Πινπ.
o
Σθάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη έλζηαζε πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ γηα ην ζθάθνο ελαληίνλ ηνπ
νπνίνπ ζα γίλεη ε έλζηαζε, ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ.
5.

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
a.
b.
c.

d.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη αζιεηέο θάηνρνη ειεθτροληθού δειηίνπ E.I.O.
Τα ζθάθε πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ κέρξη θαη ηηο 15/12/2017 ζπκπιεξώλνληαο νπσζδήπνηε
ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνλ αξηζκό ηζηίνπ θαη αξηζκό κεηξώνπ ησλ αζιεηώλ.
Όινη νη αζιεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζε κία θαη κνλαδηθή θαηεγνξία αληίζηνηρα κε ηελ ειηθία
πνπ ζα δειώζνπλ. Η αξρηθή δήισζε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ζα είλαη θαη ε νξηζηηθή. Καηεγνξία ζα λνείηαη
εθόζνλ ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο ησλ πέληε αζιεηώλ πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ έζησ θαη ζε κία ηζηηνδξνκία.
Οη αζιεηέο πξέπεη λα δεισ́ζνπλ ζπκκεηνρέ κέζσ ησλ νκήισλ ηνπο ζηε γξακκαηεήα ησλ αγσ́λσλ κέρξη ηελ
Παξαζθεπή 15 Γεθεκβξίνπ 2017, εγγξάθσο έ θαμ , ή κε email ζηελ Γξακκαηεία ηνπ δηνξγαλσηή Οκίινπ . Η
δήισζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη σποτρεωτηθά αληίγξαθα από ηα εμήο:
1.

Γήισζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη σποτρεωτηθά, έηνο γέλλεζεο ηνπ αζιεηή

1

6.

2.

Γήισζε θνπζθσηνύ

3.

Αζθάιεηεο ζθαθώλ & θνπζθσηνύ

4.

Ταπηόηεηα Πξνπνλεηή ή Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο πξνπνλεηή

5.

Γίπισκα Χεηξηζηνύ Ταρππιόνπ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6.1 Δγγξαθέο
Σάββαην
6.2 Αγώλεο
Σάββαην
Κπξηαθή

16 Γεθεκβξίνπ

Ώρα 10:00 – 12:00

16 Γεθεκβξίνπ
17 Γεθεκβξίνπ

Ώρα 12:00
Ώρα 11:00

Θα δηεμαρζνύλ κέρξη 6 ηζηηνδξνκίεο. Γελ ζα γίλνληαη πεξηζζόηεξεο από 3 ηζηηνδξνκίεο ηελ εκέξα.
Τελ Κπξηαθή 17 Γεθεκβξίνπ δελ ζα δνζεί εθθίλεζε κεηά ηηο 15:00.
Ο αγώλαο ζα είλαη έγθπξνο εθόζνλ νινθιεξσζνύλ 3 ηζηηνδξνκίεο.
Δάλ νινθιεξσζνύλ 4 ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία ελόο ζθάθνπο ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ζε όιεο ηηο
ηζηηνδξνκίεο.
6.7 Δάλ νινθιεξσζνύλ 5 ή πεξηζζόηεξεο ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία ηνπ ζθάθνπο ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ηνπ
ζε όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο εμαηξνπκέλεο ηεο ρεηξόηεξεο.
6.2
6.4
6.5
6.6

7

ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ
Οη νδεγίεο πινπ ζα δηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ.

8

ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΩΝ ΙΣΙΟΓΡΟΜΙΩΝ
Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Βάξθηδαο.

9

ΟΙ ΓΙΑΓΡΟΜΔ
Λεπηνκέξεηεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο νδεγίεο πινπ.

10

ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΙΝΩΝ
Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα Χακειήο Βαζκνινγίαο, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α4 ησλ
Ιζηηνδξνκηώλ ηεο I.S.A.F. 2017-2020.

11

Γηεζλώλ Καλνληζκώλ

ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Τα ζθάθε ππνζηήξημεο πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. Να θαηαηεζνύλ αληίγξαθα
αζθαιηζηεξίσλ. Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, λα θνξνύλ ην βξαρηόιη αζθαιείαο
(quick - stop) πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθόπηε ηεο κεραλήο θαζώο θαη λα είλαη θάηνρνη δηπιώκαηνο ηαρππιόνπ.

12

ΑΠΟΝΟΜΗ - ΔΠΑΘΛΑ
Η απνλνκή ζηνπο αζιεηέο ζα γίλεη κεηά ην πέξαο ησλ αγώλσλ. Έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο 3 πξώηνπο ηεο
θάζε
θαηεγνξίαο εθόζνλ ζπκπιεξώλεηαη ε θαηεγνξία κε 5 ηνπιάρηζηνλ αγσληδόκελνπο.

13

ΑΠΟΚΗΡΤΞΗ ΔΤΘΤΝΗ
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε θαλόλα 4, RRS-ISAF. Ο δηνξγαλσηήο Όκηινο θαη
νη Δπηηξνπέο δε θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε άηνκα ή πξάγκαηα ηόζν ζηε ζηεξηά
όζν θαη ζηε ζάιαζζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Βιέπε ηνλ θαλόλα 4 «Απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε αγώλα».
Η δηνξγαλώηξηα αξρή δελ απνδέρεηαη θακία επζύλε γηα δεκία πιηθώλ ή ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην πνπ δύλαηαη
λα ππνζηεί θαλείο από γεγνλόηα ζπλαθή πξηλ, ή θαηά ηελ δηάξθεηα, ή κεηά από ηελ δηνξγάλσζε.
2

Σηελ δήισζε ζπκκεηνρήο, ν εληεηαικέλνο εθπξόζσπνο θάζε Οκίινπ ζα απαηηεζεί λα ππνγξάςεη ζρεηηθή δήισζε
όπνπ ζα απνδέρεηαη απηή ηελ απνπνίεζε επζύλεο.
14

ΑΦΑΛΔΙΑ
Όια ηα αγσληδόκελα θαη ηα ζπλνδεπηηθά ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ
Διιεληθή λνκνζεζία αζθαιηζηηθή θάιπςε επζύλεο πξνο ηξίηνπο (540.000€).
Τα αζθαιηζηήξηα ζα πξνζθνκηζηνύλ θαη αληίγξαθα απηώλ ζα θαηαηεζνύλ καδί κε ηελ αίηεζε –
δήισζε ζπκκεηνρήο.
Τν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην πξέπεη λα θαιύπηεη ξεηά ηελ αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ ζπκκεηνρή
ηνπ ζθάθνπο ζε αγώλεο ηζηηνπινΐαο.

15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, επηθνηλσλήζηε κε ηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ:
Σει: 210 8974305, email: naovv.sail@gmail.com θαη στο www.naovv.gr

Γεθέκβξηνο 2017
Η Οργαλωτηθή Δπητροπή
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