
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 

ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΑΡΗ – ΒΑΡΚΙΖΑ 
OPEN ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ TECHNO Σ293 & TECHNO Σ293 PLUS 

17-18 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2022 
 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ 

 
1. ΚΑΝΟΝΕ 

1.1 Η διοργάνωςθ κα διζπετε από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ 
Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ, (RSS) 2021-2024- Windsurfing Feet RACING Edition (WRC). 

1.2 Οι κανόνεσ τθσ κλάςθσ τθσ TECHNO 293 & TECHNO 293 PLUS. 
1.3 Οι Διατάξεισ τθσ Εκνικισ Αρχισ. 
1.4 Οι Διατάξεισ του Αγωνιςτικοφ Προγράμματοσ τθσ ΕΙΟ για το ζτοσ 2022. 
1.5 Ο κανόνασ WRC 40.1 αλλάηει ωσ εξισ : Διαγράφεται θ πρϊτθ πρόταςθ του κανόνα WRC 

40.1 και αντικακίςταται με: ϋϋ Κάκε αγωνιηόμενοσ πρζπει να φοράει μια προςωπικι 
ςυςκευι πλεφςθσ, κακ’όλθ τθ διάρκεια παραμονισ ςτο νερό εκτόσ από ςφντομο χρονικό 
διάςτθμα ενϊ αλλάηει ρουχιςμό’’. 

1.6 Όταν ο απαντθτικόσ επιςείων AP επιδεικνφεται ςτθν ςτεριά, αυτό ςθμαίνει: ’’Η 
ιςτιοδρομία αναβάλλεται. Σο προειδοποιθτικό ςιμα δεν κα δοκεί νωρίτερα από τριάντα 
(30) λεπτά μετά τθν υποςτολι του AP ’’. Αυτό αλλάηει τα ιματα Αγϊνων των WRC. 

1.7 ε όλουσ τουσ κανόνεσ που διζπονται τισ διοργανϊςεισ. Οι εκφράςεισ ‘ακλθτισ’ και 
ςυμμετζχων ςθμαίνουν ζνα άτομο που ςυμμετζχει ‘ι ςκοπεφει να ςυμμετάςχει ςτθ 
διοργάνωςθ. 

1.8 Εάν υπάρχει αντίφαςθ ανάμεςα ςτισ γλϊςςεσ το Αγγλικό κείμενο κα υπεριςχφει. Για τισ 
Διατάξεισ τθσ Εκνικισ Αρχισ (ΕΙΟ), τθν προκιρυξθ και τισ Οδθγίεσ Πλου, το Ελλθνικό 
κείμενο κα υπεριςχφει. 

 
2. ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ 

2.1.    Οι οδθγίεσ Πλου κα είναι διακζςιμεσ δφο (2) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ διοργάνωςθσ 
και κα αναρτθκοφν ςτον επίςθμο πίνακα ανακοινϊςεων.        

 
 
 



3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

3.1 Όλα τα ςκάφθ υποςτιριξθσ πρζπει να φζρουν VHF που να μπορεί να επικοινωνεί ςτα           
ακόλουκα κανάλια: 

VHF 72 Επικοινωνία ΕΑ για οδθγίεσ ζρευνασ και 
διάςωςθσ  
VHF 72 Κανάλι Ε.Α 

3.2.  Ενϊ αγωνίηεται, ζνα ςκάφοσ δεν πρζπει να μεταδίδει και να δζχεται εκπομπζσ θωνήρ ή 

δεδομένων, οι οποίερ δεν είναι διαθέζιμερ ζε όλα ηα ζκάθη, εκηόρ από ηην    πεπίπηωζη ανάγκηρ. 
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

4.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι ακλθτζσ και ακλιτριεσ, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
ζγκυρου δελτίου ΕΙΟ ςε ιςχφ. 
τθν κλάςθ Techno 293 δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ και ακλιτριεσ 
κατθγοριϊν: 

           Α: Εφιβων/Νεανίδων (U17) που ζχουν γεννθκεί το 2006 και μετά. 
           Β: Παίδων/Κοραςίδων (U15) που ζχουν γεννθκεί το 2008 και μετά. 
           Γ: Σηοφνιορ (U13)  που ζχουν γεννθκεί το 2010 και όχι αργότερα από το 2012. 

 τθν κλάςθ Techno 293 Plus δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ και ακλιτριεσ        
κατθγοριϊν: 
 Α: Ανδρϊν/Γυναικϊν 2003 ι νωρίτερα. 
 Β: Νζων Ανδρϊν/Νζων Γυναικϊν (U19) που ζχουν γεννθκεί το 2004 και μετά. 

 
4.2 Δικαίωμα διλωςθσ κα ζχουν τα πρόςωπα υποςτιριξθσ που διακζτουν άδεια αςκιςεωσ 

επαγγζλματοσ από τθν Γ.Γ.Α και ςφμφωνα με τον νόμο 4809/2021, ζγκυρθ ταυτότθτα 
προπονθτι ιςτιοπλοΐασ από το ΠΑΠΙ. 

4.3 Οι Όμιλοι πρζπει να δθλϊςουν τισ ςυμμετοχζσ των ακλθτϊν και ακλθτριϊν τουσ, κακϊσ 
και των προςϊπων υποςτιριξθσ, μόνο θλεκτρονικά με email ςτο naovv.sail@gmail.com 
ςτθν γραμματεία του Ομίλου ζωσ τθν Παραςκευι 16 επτεμβρίου 2022 και ϊρα 16:00. 
Να πλθρϊςουν το παράβολο ςυμμετοχισ πριν το τζλοσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
δθλϊςεων. τισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα πρζπει να αναφζρονται τα ακόλουκα:  
- Αρ. Μθτρϊου Ακλθτι-Ακλιτριασ 
- Αςφαλιςτιρια καφϊν & Αποδεικτικό Πλθρωμισ & Τπεφκυνθ Διλωςθ γονζα 
- Αντίγραφο τθσ ζγκριςθσ ατομικισ διαφιμιςθσ  
- Αςφαλιςτιρια ςκαφϊν υποςτιριξθσ 
- Άδεια ταχυπλόου προςϊπου υποςτιριξθσ 

4.4 Ακλθτζσ και ακλιτριεσ θλικίασ κάτω των 18, κα πρζπει να υποβάλλουν, μαηί με τθν 
διλωςθ ςυμμετοχισ, ζγγραφθ ςυναίνεςθ ςυμμετοχισ του γονζα ι του νόμιμου 
κθδεμόνα τουσ. 

4.5 Ζνα τουλάχιςτον πρόςωπο υποςτιριξθσ κα πρζπει να δθλωκεί για κάκε Όμιλο που 
ςυμμετζχει με ακλθτζσ ι ακλιτριεσ ςτθν διοργάνωςθ. Ο κάκε Όμιλοσ ανά δζκα (10) 
ακλθτζσ ι ακλιτριεσ που δθλϊνει κα πρζπει να διακζτει ζνα (1) ςκάφοσ υποςτιριξθσ. 

4.6 Όταν ζνασ ακλθτισ ι ακλιτρια υποβάλλει διλωςθ ςυμμετοχισ και πλθρϊςει το 
παράβολο για μια διοργάνωςθ, αλλά δεν ςυμμετάςχει τελικά θ αποςυρκεί χωρίσ 
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τθν ζγκριςθ τθσ ΟΑ, τότε θ ΟΑ μπορεί να παρακρατιςει το καταβλθκζν παράβολο 
ςυμμετοχισ. 

4.7 Η ΟΑ μπορεί να αναβάλει ι ακυρϊςει μια διοργάνωςθ αν υπάρχουν λόγοι ανωτζρασ 
βίασ (ενδεικτικά άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, απαγόρευςθ μετακινιςεων από τθν 
πολιτεία κ.α.) ε αυτι τθν περίπτωςθ οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ακυρϊνονται και κα 
πρζπει να υποβλθκοφν ξανά με βάςθ τισ νζεσ θμερομθνίεσ. Σα παράβολα ςυμμετοχισ 
που ζχουν καταβλθκεί παραμζνουν ςτθν διάκεςθ τθσ ΟΑ και επιςτρζφονται αν μία 
ςυμμετοχι ι θ διοργάνωςθ ακυρωκεί. 

4.8 Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ενθμερωκοφν και να τθροφν το Επικαιροποιθμζνο 
Αγωνιςτικό Πρωτόκολλο τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ. 

4.9 [NP] Οι αγωνιηόμενοι και τα πρόςωπα υποςτιριξθσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με 
κάκε εφλογθ απαίτθςθ ενόσ ςτελζχουσ τθσ διοργάνωςθσ. Άρνθςθ ςυμμόρφωςθσ 
μπορεί να κεωρθκεί ωσ αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

4.10 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. 

4.11 φμφωνα με το επικαιροποιθμζνο υγειονομικό πρωτόκολλο τθσ ΓΓΑ, απαιτείται από 
όλουσ τουσ προπονθτζσ που δε διακζτουν πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ ςε ιςχφ, θ 
αποςτολι ι προςκόμιςθ πριν τον αγϊνα, ςτθ γραμματεία τθσ διοργάνωςθσ, 
Αρνθτικοφ Αποτελζςματοσ μοριακοφ (RTPCR) ι Αρνθτικοφ Αποτελζςματοσ Rapid 
Antigen Test, το οποίο κα πρζπει να διεξαχκεί από τθ Παραςκευι 16 επτεμβρίου και 
μετά. Οι πλιρωσ εμβολιαςμζνοι προπονθτζσ οφείλουν να προςκομίςουν το 
Πιςτοποιθτικό Εμβολιαςμοφ που είναι ςε ιςχφ. τθ περίπτωςθ που τισ θμζρεσ του 
αγϊνα κα βρίςκεται ςε ιςχφ ζνα καινοφργιο πρωτόκολλο τθσ ΓΓΑ από το παρόν κα 
ιςχφςει το τελευταίο επικαιροποιθμζνο. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο link : 
https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_01-08-_2022.pdf 
 

 
5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

5.1 Σο παράβολο ςυμμετοχισ ορίηεται ςτο ποςό των 20 ευρϊ. 
5.2 Σα παράβολα ςυμμετοχισ πρζπει να πλθρωκοφν ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του 

διοργανωτι ομίλου όπωσ αυτόσ αναφζρεται παρακάτω: 
ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΑΡΗ 
ΒΑΡΚΙΖΑ  
ALPHA BANK 
GR 55 0140 1820 1820 0200 2000 610 

ι ςτα Γραφεία του Ομίλου 

 
6. ΔΙΑΦΗΜΗΗ 

6.1 Η διαφιμιςθ ςτα ςκάφθ επιτρζπεται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 20.3.2 τθσ World 
Sailing (World Sailing Regulations). 

6.2 Σα ςκάφθ που φζρουν ατομικι διαφιμιςθ πρζπει να ζχουν τθν ζγκριςθ τθσ ΕΙΟ. 

https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_01-08-_2022.pdf


6.3 Μπορεί να ηθτθκεί από τθν ΟΑ τα ςκάφθ να επιδεικνφουν λογότυπο του χορθγοφ. 
 
7. ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ 

7.1 Λεπτομζρειεσ κα αναφζρονται ςτισ Οδθγίεσ Πλου μετά τθν ολοκλιρωςθ των δθλϊςεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ςυμμετοχισ. 
 
 

 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
8.1 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ   

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 16/9/2022 16:00 Λιξθ Τποβολισ Δθλϊςεων 
υμμετοχισ 

ΑΒΒΑΣΟ 17/9/2022 12:00 
 

ιμα 1θσ Ιςτιοδρομίασ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 18/9/2022 12:00 ιμα 1Ησ Ιςτιοδρομίασ 

8.2    Ζχουν προγραμματιςτεί 6 ιςτιοδρομίεσ. 
 8.3    Δεν κα διεξαχκοφν περιςςότερεσ από τζςςερεισ (4) ιςτιοδρομίεσ ανά αγωνιςτικι θμζρα. 

8.4  Σθν τελευταία θμζρα τθσ διοργάνωςθσ, δεν κα δοκεί προειδοποιθτικό ςιμα μετά τθσ 
17:00 

 
9. ΑΛΛΑΓΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

9.1 Αντικατάςταςθ κατεςτραμμζνου ι απολεςκζντοσ εξοπλιςμοφ δεν επιτρζπεται χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ άδεια τθσ Επιτροπής Αγώνα. Οι αιτιςεισ αλλαγισ εξοπλιςμοφ κα 
πρζπει να υποβάλλονται εγγράφωσ ςτθν γραμματεία των αγϊνων. Εναλλακτικά, ςε 
ειδικζσ περιπτϊςεισ θλεκτρονικά. 

9.2 ε περίπτωςθ που θ αντικατάςταςθ του κατεςτραμμζνου ι απολεςκζντοσ εξοπλιςμοφ 
γίνει ςτθν κάλαςςα ι αφοφ υποςταλεί ο απαντθτικόσ επιςείων ΑΡ ςτθν ςτεριά, μπορεί 
να ηθτθκεί και να δοκεί προφορικι άδεια από τθν επιτροπι αγϊνων ι τθν τεχνικι 
επιτροπι. τθν περίπτωςθ αυτι όμωσ αμζςωσ μετά τθν επιςτροφι του ςκάφουσ ςτθν 
ςτεριά κα πρζπει να υποβλθκεί θ αίτθςθ αντικατάςταςθσ εξοπλιςμοφ. 

 
10. ΔΙΑΔΡΟΜΕ 

10.1  Οι διαδρομζσ κα περιγράφονται αναλυτικά ςτισ Οδθγίεσ Πλου. 
 
11. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

11.1 Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτον κόλπο τθσ Βάρκιηασ. 
 
12. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ, ΕΝΣΑΕΙ ΚΑΙ ΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

12.1   Ανακοίνωςθ ςχετικά με ενςτάςεισ από τθν επιτροπι αγϊνων, τθν τεχνικι επιτροπι ι 
τθν  επιτροπι ενςτάςεων, κα αναρτάται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων για τθν ενθμζρωςθ 
των αγωνιηομζνων ςφμφωνα με τον RRS‐WCR 61.1 (b) 



12.2    Για παραβάςεισ των κανόνων τθσ Προκιρυξθσ Αγϊνα ι των Οδθγιϊν Πλου που ζχουν  
ςθμανκεί με (SP), θ επιτροπι αγϊνων ι θ τεχνικι επιτροπι μπορεί να επιβάλει μια 
ςτακερι ποινι (Standard penalty) χωρίσ ακρόαςθ. Παρϋ όλα αυτά θ επιτροπι αγϊνων 
ι θ τεχνικι επιτροπι μποροφν να υποβάλουν ζνςταςθ εναντίον ςκάφουσ, για αυτζσ τισ 
παραβάςεισ, όταν κεωροφν ότι θ ςτακερι ποινι (Standard penalty) είναι ανεπαρκισ. 
ε ςκάφοσ που ζχει τιμωρθκεί με μια ςτακερι ποινι (Standard penalty) δεν μπορεί να 
υποβλθκεί ζνςταςθ από άλλο ςκάφοσ για το ίδιο ςυμβάν οφτε μπορεί άλλο ςκάφοσ να 
υποβάλει αίτθςθ αποκατάςταςθσ για αυτιν τθν απόφαςθ τθσ επιτροπισ. Αυτό αλλάηει 
τουσ RRS‐WCR 60.1, 63.1, κατά το Παράρτθμα Α5. 

12.3   Για παραβάςεισ των κανονιςμϊν κλάςεων ι κανόνων τθσ Προκιρυξθσ Αγϊνα ι των 
Οδθγιϊν Πλου που ζχουν ςθμανκεί με (SP), και εφόςον αυτζσ οδθγθκοφν ςε ακρόαςθ, 
είναι ςτθν ευχζρεια τθσ επιτροπισ ενςτάςεων να επιβάλει κάκε ποινι διαφορετικι από 
αποκλειςμό (DSQ). 

 
13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

13.1   Απαιτείται να ολοκλθρωκοφν τρεισ (3) ιςτιοδρομίεσ ϊςτε να κεωρείται ζγκυρθ θ 

διοργάνωςθ. 

13.2 Εάν ολοκλθρωκοφν λιγότερεσ από τζςςερεισ (4) ιςτιοδρομίεσ ςτθν διοργάνωςθ, θ 
βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα είναι το άκροιςμα των βακμϊν του ςε όλεσ τισ 
ιςτιοδρομίεσ. 

13.3 Εάν ολοκληπωθούν ηέζζεπειρ (4) ή πεπιζζόηεπερ ιζηιοδπομίερ ζηην διοπγάνωζη, ηόηε η 
βαθμολογία ενόρ ζκάθοςρ θα είναι ηο άθποιζμα ηων βαθμών ηος ζε όλερ ηιρ ιζηιοδπομίερ 
εξαιποςμένηρ ηηρ σειπόηεπηρ βαθμολογίαρ ηος. 

13.4 Για να ηθτιςει επανεξζταςθ βακμολογίασ ςε μία ιςτιοδρομία ι ςτο ςφνολο τθσ   
διοργάνωςθσ, ζνα ςκάφοσ μπορεί να υποβάλει θλεκτρονικά το ςχετικό ζντυπο. ε 
ειδικζσ περιπτϊςεισ μόνο μπορεί να το κατακζςει εγγράφωσ ςτθν γραμματεία των 
αγϊνων. 

13.5 Θα υπάρξει ξεχωριςτι βακμολογία για τισ ακόλουκεσ θλικιακζσ κατθγορίεσ: 

Techno 293 
‐‐Εφιβων/ Νεανίδων (U17) (πανί 6,8 – 7,8) 

‐‐ Παίδων/ Κοραςίδων (U15) (πανί 5,8 ‐ 6,8) 

‐‐ Σηοφνιορ (U13) (πανί 5,8) 

Techno 293 PLUS 
Ανδρϊν/ Γυναικϊν (πανί 6,8 – 7,8 η 7,8 – 8,5) 

Νζων Ανδρϊν / Νζων Γυναικϊν (U19) (πανί 6,8 – 7,8 η 7,8 – 8,5) 

Λεπτομζρειεσ για τθν βακμολογία κα υπάρχουν ςτισ οδθγίεσ πλου. 
ε περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ κατθγοριϊν αυτι κα ςυγχωνευτεί με αντίςτοιχθ. 

 



14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ 

 14.1    Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν διοργάνωςθ αποδζχονται ότι θ ΟΑ διατθρεί το δικαίωμα 
και τθν άδεια να χρθςιμοποιιςει το όνομα και τθν εικόνα τουσ ςε κείμενο, φωτογραφία 
ι βίντεο είτε των ιδίων ι του ςκάφουσ με το οποίο αγωνίηονται, για να δθμοςιευτοφν ι 
να μεταδοκοφν από ΜΜΕ ι για μελλοντικι χριςθ ςαν διαφθμιςτικό υλικό, χωρίσ καμία 
οικονομικι απαίτθςθ. 

14.2    Σα ονόματα των ςυμμετεχόντων μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν ι αναπαραχκοφν 
με οποιονδιποτε γνωςτό τρόπο. 

 
15. ΔΗΛΩΗ ΕΤΘΤΝΗ 

 15.1  Οι ακλθτζσ και ακλιτριεσ κακϊσ και τα πρόςωπα υποςτιριξθσ ςυμμετζχουν ςτθν 
διοργάνωςθ αποκλειςτικά με δικι τουσ ευκφνθ και τουσ υπενκυμίηεται θ πρόβλεψθ 
του RRS‐WCR 3.Η ιςτιοπλοΐα από τθν φφςθ τθσ είναι απρόβλεπτο άκλθμα και για αυτό 
εμπεριζχει και ζνα ποςοςτό κινδφνου. υμμετζχοντασ ςτθ διοργάνωςθ, ςυμφωνοφν 
και αποδζχονται ότι: 

 - Γνωρίηουν το εγγενζσ ςτοιχείο κινδφνου που ενζχει το άκλθμα και αποδζχονται τθν 
ευκφνθ για τθν ζκκεςθ του εαυτοφ τουσ, του πλθρϊματοσ τουσ, του ςκάφουσ τουσ ςε 
τζτοιο εγγενι κίνδυνο, ενϊ ςυμμετζχουν ςτθν διοργάνωςθ. 
 - Είναι υπεφκυνοι για τθν αςφάλεια του εαυτοφ τουσ, του πλθρϊματόσ τουσ, του ςκάφουσ 
τουσ και των λοιπϊν εξαρτθμάτων τουσ, είτε ςτθν κάλαςςα είτε ςτθν ξθρά. 
 - Αποδζχονται τθν ευκφνθ για τυχόν τραυματιςμό, ηθμιά ι απϊλεια ςτο βακμό που 
προκαλοφνται από τισ δικζσ τουσ ενζργειεσ ι παραλείψεισ. 
 - υμμετζχοντασ ςτισ ιςτιοδρομίεσ τθσ διοργάνωςθσ, είναι ςίγουροι ότι το ςκάφοσ τουσ 
είναι ςε καλι κατάςταςθ, κατάλλθλα εξοπλιςμζνο για τθν ςυμμετοχι του ςτθν διοργάνωςθ 
και οι ίδιοι είναι           ικανοί για ςυμμετοχι ςτουσ αγϊνεσ. 
 - Η παρουςία τθσ επιτροπισ αγϊνα, τθσ επιτροπισ ενςτάςεων, άλλων ςτελεχϊν αγϊνων 
κακϊσ  και ςκαφϊν αςφαλείασ δεν τουσ απαλλάςςει από τισ δικζσ τουσ ευκφνεσ. 
 - Θα εξοικειωκοφν με τυχόν κινδφνουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ τθσ διοργάνωςθσ, κα 
ςυμμορφωκοφν με τουσ κανονιςμοφσ που ιςχφουν και τισ ςυςτάςεισ που αφοροφν ςτθν 
περιοχι τθσ διοργάνωςθσ και κα παρακολουκιςουν οποιεςδιποτε ενθμερϊςεισ ςχετικά με 
τθν αςφάλεια. 

  
16. ΑΦΑΛΙΗ 

 16.1    Όλα τα αγωνιηόμενα και τα ςυνοδά ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν αςφαλιςτικι κάλυψθ 
ζναντι τρίτων για το ποςό όχι μικρότερο των 540.000,00 ευρϊ. Αντίγραφα των 
ςυμβολαίων αυτϊν κα πρζπει να κατατεκοφν ςτθν γραμματεία τθσ ΟΑ θλεκτρονικά 
μαηί με τθν αντίςτοιχθ διλωςθ ςυμμετοχισ. 

 16.2   Η ΟΑ δεν φζρει ευκφνθ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ιςχφοσ αυτϊν των αςφαλιςτικϊν 
ςυμβολαίων. 

17. (DR) ΚΩΔΙΚΑ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

17.1  Οι αγωνιηόμενοι και τα πρόςωπα υποςτιριξθσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με 
οποιονδιποτε         λογικό αίτθμα ενόσ ςτελζχουσ τθσ διοργάνωςθσ. 



17.2   Οι αγωνιηόμενοι και τα πρόςωπα υποςτιριξθσ πρζπει να χειρίηονται τα ςκάφθ ι τον 
εξοπλιςμοφ που τουσ παρζχεται από τθν ΟΑ με τθν κατάλλθλθ φροντίδα και ναυτικό 
πνεφμα και ςφμφωνα με οποιεςδιποτε γραπτζσ οδθγίεσ. 

17.3    Σα ςκάφθ που δεν αγωνίηονται κα πρζπει να αποφεφγουν τθν περιοχι όπου τα ςκάφθ 
αγωνίηονται και οποιαδιποτε ςκάφθσ τθσ διοργάνωςθσ. 

  
  
  

 


