
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

B A R K I Z A  “ L O N G  D I S T A N C E  2 0 1 9 ”  

 1 2  –  1 3  Ο κ τ ω β ρ ί ο σ  2 0 1 9  

 
Μεγάινο ζηίβνο : FREERIDE ADVANCED –SLALOM – FORMULA – RACEBOARD – ΓΤΝΑΗΚΔ  

Μηθξόο ζηίβνο : FREERIDE – ΝΔΟΗ  U15 - ΝΔΟΗ U17 

 
 

ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ 
 
 

1. ΚΑΝΟΝΔ 

1.1 Οη αγώλεο ζα δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο όπσο απηνί νξίδνληαη ζηνπο Καλόλεο Αγώλσλ Ηζηηνπινΐαο. 
1.2 Θα ηζρύεη ν θαλόλαο  ISAF 2017-2020 (RRS). 

 
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ 

Οη αλαθνηλώζεηο ζηνπο αγσληδόκελνπο ζα δεκνζηεύνληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ν νπνίνο ζα 

βξίζθεηαη δεμηά ηεο γξακκαηείαο ηνπ νκίινπ. 

 

3. ΑΛΛΑΓΔ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ 

3.1 Κάζε αιιαγή ζηηο νδεγίεο πινπ ζα αλαθνηλώλεηαη πξηλ από ηηο 10:00 ηεο εκέξαο ζηελ νπνία ζα ηεζεί ζε 

εθαξκνγή. 

3.2 Αιιαγέο ζην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα αλαθνηλώλνληαη κέρξη ηηο 17:00 ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο. 

 
4. ΗΜΑΣΑ ΣΗ ΣΔΡΙΑ 

4.1 ήκαηα ζηε ζηεξηά ζα επηδεηθλύνληαη ζηνλ ηζηό πνπ ζα βξίζθεηαη δίπια ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ.  
4.2 Όηαλ επηδεηθλύεηαη ν Απαληεηηθόο Δπηζείσλ ζηε ζηεξηά ζεκαίλεη «Ζ ηζηηνδξνκία αλαβάιεηαη».   

 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

5.1    άββαην 12/10  ώξα 10:00  πγθέληξσζε θπβεξλεηώλ 
άββαην 12/10   ώξα  12:00   Δθθίλεζε 

        Κπξηαθή   13/10    ώξα  12:00   Δθθίλεζε  
Θα δηεμαρζνύλ έσο 2 ηζηηνδξνκίεο. 

5.2 Γε ζα δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξεο από 1 ηζηηνδξνκίεο ηελ εκέξα 
5.3 Σελ ηειεπηαία εκέξα ηεο δηνξγάλσζεο δε ζα δνζεί πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα κεηά ηηο 17:00. 

 
6. ΠΔΡΙΟΥΗ ΙΣΙΟΓΡΟΜΙΩΝ 

Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ θόιπνπ  ηεο Βάξθηδαο. 
 

7. ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

Σα δηαγξάκκαηα ζην πξνζάξηεκα απεηθνλίδνπλ ηελ πεξηνρή ησλ ηζηηνδξνκηώλ θαη ηελ δηαδξνκή. Δπίζεο 
απεηθνλίδεηαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία πξέπεη λα παξαθακθζνύλ θαη ηελ πιεπξά ζηελ νπνία πξέπεη λα αθεζνύλ 
ηα ζεκεία ζηξνθήο. 
 



 
 

8. ΗΜΔΙΑ ΣΡΟΦΗ 

Σα ζεκεία ζηξνθήο 1,2 θαη 3 ζα είλαη ζεκαδνύξεο θίθηξηλνπ ρξώκαηνο. 
Φνπζθσηέο ζεκαδνύξεο ρξώκαηνο θίηξηλνπ ζα θαζνξίδνπλ ηελ δηαδξνκή. 
Κόθθηλε κεγάιε θνπζθσηή ζεκαδνύξα ζα ππνδπεηθλύεη ην ζεκείν ζηξνθήο γηα ην κηθξό ζηίβν. 

 
 
 

9. ΔΚΚΙΝΗΗ 

9.1 Πξίλ ηελ εθθίλεζε όινη νη αγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα ππνγξάςνπλ ζηνπο θαηαιόγνπο πνπ ζα ππάξρνπλ 
αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ πξνηίζεληαη λα αγσληζζνύλ (Check out). Ακέιεηα ζπκκόξθσζεο ζηελ 
αλσηέξσ νδεγία, ζπλεπάγεηαη αθύξσζε από ηελ ζπγθεθξηκκέλε θνύξζα ηνπ αγσληδόκελνπ, ελώ ε 
Δπηηξνπή ηνλ ζεσξεί σο κε ζπκκεηέρνληα (DNS). 

9.2 Ζ γξακκή εθθίλεζεο ζα θαζνξίδεηαη από δύν εκθαλείο ηζηνύο επί ηεο αθηήο. ήκαηα νπηηθά θαη ερεηηθά 
πξνεηνηκαζίαο, ζα δίδνληαη από ην ζθάθνο ηεο  επηηξνπήο αγώλσλ πνπ ζα θέξεη πνξηνθαιί ζεκαία κε ηα 
αξρηθά RC.  

9.3 Όρεκα κε κέινο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ θαη ζεκαία ζα πεξάζεη κπξνζηά από όια ηα παξαηεηαγκέλα 
ζηελ αθηή ζθάθε θαη ακέζσο κεηά ηε δηέιεπζή ηνπ ηα ζθάθε ζα πέθηνπλ ζην λεξό παίξλνληαο εθθίλεζε.  

 
10. ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ 

10.1 Ο ηεξκαηηζκόο ζα γίλεη κεηαμύ πινίνπ επηηξνπήο θαη θίηξηλεο ζεκαδνύξαο ( βιέπε ζρεδηάγξακκα 
ζηίβνπ).  

10.2 Αγσληδόκελνο πνπ δελ νινθιεξώζεη ηελ δηαδηθαζία ηεξκαηηζκνύ ζεσξείηαη σο DNF (κε ηεξκαηίζαο). 
10.3 Οη αγσληδόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό λα θάλνπλ check in ζηε ζηεξηά. 

 
11. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

11.1 Θα ηζρύζεη ην Παξάξηεκα P ησλ RRS.   
11.2 Γηα ηελ θιάζε TECHNO 293 ν θαλόλαο 44.1 ηξνπνπνηείηαη έηζη ώζηε ε πνηλή δύν ζηξνθώλ 

αληηθαζίζηαηαη από πνηλή κίαο ζηξνθήο.  
 

12. ΔΝΣΑΔΙ ΚΑΙ ΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

12.1 Έληππα ελζηάζεσλ δηαηίζεληαη από ηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη 
εθεί πξηλ από ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ όξηνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

12.2 Γηα θάζε θιάζε ην ρξνληθό όξην γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ είλαη 60 ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ 
ηειεπηαίνπ ζθάθνπο ζηελ ηειεπηαία ηζηηνδξνκία ηεο εκέξαο ή ηελ επίδεημε ΑΡ πάλσ από Α ή Ν πάλσ 
από Α από ηελ επηηξνπή αγώλσλ. Σν ίδην ρξνληθό όξην ηζρύεη θαη γηα ηηο ελζηάζεηο από ηελ επηηξνπή 
αγώλσλ θαη ηελ επηηξνπή ελζηάζεσλ γηα γεγνλόηα πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ησλ ηζηηνδξνκηώλ 
θαζώο θαη γηα ηηο αηηήζεηο γηα απνθαηάζηαζε.  Απηό ηξνπνπνηεί ηνπο θαλόλεο 61.3 θαη 62.2. 

12.3 Οη ελζηάζεηο από ηελ επηηξνπή αγώλσλ ζα αλαθνηλώλνληαη πξηλ από ην ρξνληθό όξην ππνβνιήο 
ελζηάζεσλ γηα λα ελεκεξσζνύλ ηα ελαγόκελα ζθάθε ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 61.1b. 

12.4 θάθνο πνπ απνδέρζεθε πνηλή ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 44.1 πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη έλα έληππν 
απνδνρήο πνηλήο ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ πξηλ από ην ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ.  

12.5 Όρη αξγόηεξα από 30 ιεπηά κεηά ηελ ιήμε ηνπ  ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ζα αλαθνηλώλεηαη 
ην πξόγξακκα θαη ν ρώξνο εθδίθαζεο ησλ ελζηάζεσλ. 

12.6 Σελ ηειεπηαία εκέξα ησλ αγώλσλ, αηηήζεηο επαλάιεςεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη: 

α. Πξηλ από ην ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ αλ ν αηηώλ ελεκεξώζεθε γηα ηελ απόθαζε ηελ 

πξνεγνύκελε εκέξα 

β. Όρη αξγόηεξα από 30 ιεπηά κεηά ηελ ελεκεξσζε ηνπ αηηνύληνο γηα ηελ απόθαζε ηελ ίδηα εκέξα. 

Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα 66 

13. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Πξέπεη λα νινθιεξσζεί 1 ηζηηνδξνκία ώζηε ν αγώλαο λα είλαη έγθπξνο. 
 

14. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

14.1 θάθε πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζα πξέπεη λα πξνθαινύλ ηελ πξνζνρή ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζθπξίρηξα 
ηνπο ή κε ηα ρέξηα ηνπο.  Ζ επηηξνπή αγώλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα βνεζήζεη ζθάθε πνπ θαηά ηελ 
θξίζε ηεο ρξεηάδνληαη βνήζεηα, αλεμάξηεηα από ην αλ ην δήηεζαλ ή όρη.  Απηό δελ κπνξεί λα απνηειέζεη 
αηηία γηα απνθαηάζηαζε ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 62.1(α) 



14.2  Έλα ζθάθνο πνπ εγθαηαιείπεη κία ηζηηνδξνκία πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ηελ επηηξνπή αγώλσλ ην 
ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. 
 

15. ΑΛΛΑΓΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακέλνπ ή απσιεζζέληνο εμνπιηζκνύ δε ζα επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ άδεηα ηεο επηηξνπήο 
αγώλσλ. Αηηήζεηο αληηθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ππνβάινληαη ην ζπληνκόηεξν ινγηθά δπλαηόλ. 

 
16. ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΔΗ 

16.1 Σα ζθάθε ππνζηήξημεο πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. 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.  

16.2 Σα ζθάθε ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ καθξηά από ηελ πεξηνρή όπνπ αγσλίδνληαη ζθάθε 
από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο ηζηηνδξνκίαο κέρξη όια ηα ζθάθε λα ηεξκαηίζνπλ ηελ ηζηηνδξνκία ή ε 
επηηξνπή αγώλσλ ζεκάλεη αλαβνιή, γεληθή αλάθιεζε ή δηαθνπή ηεο ηζηηνδξνκίαο. 

16.3 Γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηζηηνδξνκία ηα ζθάθε ππνζηήξημεο κπνξνύλ λα θηλνύληαη θαηά κήθνο 
ησλ πιεπξώλ ηνπ ζηίβνπ, πεξίπνπ 100 κέηξα από ηελ πεξηνρή ησλ αγώλσλ.   

16.4 θάθνο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ ή ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ κπνξεί λα ππνδείμεη ζε έλα ζθάθνο 
ππνζηήξημεο λα απνκαθξπλζεί πεξηζζόηεξν από ηελ πεξηνρή ησλ αγώλσλ.  ε απηή ηελ πεξίπησζε ην 
ελ ιόγσ ζθάθνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί άκεζα. 

16.5 Ζ παξάβαζε ησλ άξζξσλ 16.2, 16.3 θαη 16.4 ησλ νδεγηώλ πινπ κπνξεί λα ηηκσξεζεί κε αθύξσζε από 
ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία όισλ ησλ ζθαθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζθάθνο ππνζηήξημεο ή κε άιιε 
πνηλή ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ. 

 
17. ΡΤΠΑΝΗ 

Σα ζθάθε δελ πξέπεη λα πεηνύλ απνξξίκαηα ζηε ζάιαζζα.  
 

18. ΔΠΑΘΛΑ 

Σξεηο ληθεηέο ζε θάζε θαηεγνξία. 
 

19. 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». Ζ 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. 

 
20. ΑΦΑΛΔΙΑ 

Όια ηα αγσληδόκελα θαη ζπλνδεπηηθά ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ 
Διιεληθή λνκνζεζία αζθαιηζηηθή θάιπςε επζύλεο πξνο ηξίηνπο (540.000€).  
 
 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ  

Πρόεδρος  :  Παηεληώηεο Άθεο  

Μέλη   :  Ληαθάηνπ Θνδσξήο 

    ακπάηεο Γηώξγνο 

                              Παηεληώηεο Αληώλεο 

    Νηθνιόπνπινο Αληώλεο 

    Εαγνξηαλόο Υξήζηνο 

    Κόγηαο Αιέμεο 

    Σζαπέ Δύε 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

Γραμματεία :  ηέιηνο Γεσξγίνπ   

 

 



 


