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ΟΔΖΓΘΔ ΠΚΟΤ  

 
ΑΓΩΜΑ Α.Η. 

ΥΑΚΖΡΟ – ΒΑΡΙΘΕΑ - ΥΑΚΖΡΟ 2016  
16η Απριλίου 2016  

 

1. ΙΑΜΟΜΘΛΟΘ 

Ο Αγώμαπ θα διεναυθεί ρύμτχμα με ςξσπ καμξμιρμξύπ πξσ αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 4 ςηπ ποξκήοσνηπ ςξσ 

αγώμα.  

2. ΔΘΑΥΖΛΘΔΘ 

Δταομόζεςαι ξ Καμξμιρμόπ 20 ςηπ ISAF (ISAF Advertising Code) και χπ εκ ςξύςξσ ςα ρκάτη πξσ τέοξσμ 

αςξμική διατήμιρη καςά ςημ διάοκεια ςχμ αγώμχμ ποέπει μα είμαι ρύμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ 

ποξαματεοόμεμξσ καμξμιρμξύ και επί πλέξμ με όρα ξοίζει ρυεςικά η Δθμική Αουή. 

Η εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ Καμ. 20 ςξσ Καμξμιρμξύ 2016 ςηπ ISAF , θα ιρυύρει από ςημ ςημ 08:00 ςηπ 

Παοαρκεσήπ  15 Αποιλίξσ μέυοι  ςημ  Κσοιακή 17 Αποιλίξσ 2016 και ώοαπ 12:00. 

3. ΓΡΑΥΔΘΑ ΔΠΘΣΡΟΠΖ ΑΓΩΜΩΜ 

Σα γοατεία ςηπ Δπιςοξπήπ Αγώμχμ θα εδοεύξσμ ρςξμ:  

Μαυτικό  Αθλητικό  Όμιλο  Βάρης – Βάρκιζας     

Σηλ:   210 8974305 

 Fax:  210 9653593         

Email:  naovv.sail@gmail.com       

Web site: www.naovv.gr 

Για λξιπέπ πληοξτξοίεπ εκςόπ χοαοίξσ λειςξσογίαπ ςχμ γοατείχμ,                   ςηλ. 6945 653510. 

4. ΑΜΑΙΟΘΜΩΔΘ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΩΜΘΕΟΛΔΜΟΤ 

Οι αμακξιμώρειπ ποξπ ςξσπ αγχμιζόμεμξσπ θα αμαοςώμςαι ρςξμ Δπίρημξ Πίμακα Αμακξιμώρεχμ πξσ 

βοίρκεςαι ρςιπ Νασςικέπ Δγκαςαρςάρειπ ςξσ Ν.Α.Ο.Β.Β..   

5. ΑΚΚΑΓΔ ΣΘ ΟΔΖΓΘΔ ΠΚΟΤ 

Οπξιαδήπξςε αλλαγή ρςιπ Οδηγίεπ Πλξσ θα αμαοςάςαι ρςξμ Πίμακα Αμακξιμώρεχμ ποιμ από ςιπ 09:45 ςηπ 

ημέοαπ πξσ θα ςεθεί ρε ιρυύ, με εναίοερη όςι ξπξιαδήπξςε αλλαγή ρςξ Ποόγοαμμα ςχμ ιρςιξδοξμιώμ θα 

αμαοςάςαι ποιμ ςημ 20:00 ώοα ςηπ ποξηγξύμεμηπ ημέοαπ πξσ θα ςεθεί ρε ιρυύ. Αμακξιμώρειπ και αλλαγέπ 

ρςιπ Οδηγίεπ Πλξσ θα αμαοςώμςαι και ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ ΝΑΟΒΒ 

6. ΖΛΑΣΑ ΣΖ ΣΔΡΘΑ 

Σα ρήμαςα ρςη ρςεοιά επιδεικμύξμςαι από ςξμ ιρςό ςχμ μασςικώμ εγκαςαρςάρεχμ ςξσ Ν.Α.Ο.Β.Β. Έπαορη 

ςξσ απαμςηςικξύ επιρείξμςα ΑΡ με 2 ηυηςικά, ρημαίμει «Η ιρςιξδοξμία αμαβάλλεςαι, ςξ ποξειδξπξιηςικό 

ρήμα δεμ θα δξθεί μχοίςεοα από μια (1) ώοα μεςά ςημ σπξρςξλή ςξσ ΑΡ». Σα ρσμμεςέυξμςα ρκάτη θα 

ειδξπξιξύμςαι ςηλετχμικώπ για ξπξιξδήπξςε ρήμα δξθεί ρςη ρςεοιά.  

7. ΖΛΑΣΑ ΣΖ ΗΑΚΑΑ 

Σα ρήμαςα ρςη θάλαρρα θα επιδεικμύξμςαι από ςξ ρκάτξπ ςηπ Δπιςοξπήπ Αγώμχμ. 
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8. ΔΚΔΓΦΟ ΙΑΣΑΛΔΣΡΖΔΩΜ ΙΑΘ  ΔΠΘΗΔΩΡΖΖ ΙΑΥΩΜ 

Θα γίμει έλεγυξπ ςχμ ρκατώμ ρύμτχμα με όρα ξοίζξμςαι ρςιπ Διδικέπ διαςάνειπ ςηπ ΔΑΘ/ΔΙΟ για αγώμεπ 

Αμξικςήπ Θαλάρρηπ 2016  

9. ΤΓΦΩΜΔΤΖ ΙΚΑΔΩΜ 

Θα ιρυύρει ςξ άοθοξ 10 ςηπ Ποξκήοσνηπ ςχμ αγώμχμ. Οι κλάρειπ ρσγυχμεύξμςαι όπχπ ταίμεςαι ρςξσπ 

πίμακεπ ρσμμεςευόμςχμ ρκατώμ. 

10. ΠΡΟΓΡΑΛΛΑ ΘΣΘΟΔΡΟΛΘΩΜ 

 

Ημεοξμημία  άββαςξ 16 Αποιλίξσ 2016 

Διαδοξμή   Υάληοξ – ρημ. ρςοξτήπ ρςξμ όομξ ςηπ Βάοκιζαπ αοιρςεοά - Υάληοξ 

Δκκίμηρη  Ωοα 11.00  

Απόρςαρη  25 μ.μ 

Σξ ρημείξ ρςοξτήπ με ρςίγμα :     B    37ο    48,700             

     A    23ο    48,774 

ρςξμ Όομξ ςηπ Βάοκιζαπ  θα ατεθεί αοιρςεοά.  

Τπόλξιπξπ πλξσπ ελεύθεοξπ. 

Σξ ρημείξ ρςοξτήπ θα είμαι τξσρκχςόπ κσλιμδοικόπ ρημαμςήοαπ υοώμαςξπ κίςοιμξσ.  

Η Δπιςοξπή Αγώμξπ μπξοεί μα επιβοαυύμει ςημ ιρςιξδοξμία, μεςανύ ςξσ ρημείξσ ρςοξτήπ και  ρκάτξσπ ςηπ 

Δπιςοξπήπ Αγώμχμ ρςημ δενιά πλεσοά, επαίοξμςαπ ςξ γοάμμα “S” πάμχ από μπλε ρημαία.  

11. ΔΙΙΘΜΖΖ ΙΑΥΩΜ 

Η εκκίμηρη θα δξθεί ρύμτχμα με ςξμ Καμόμα 26 ςχμ Καμξμιρμώμ RRS 2013-2016 με ποξειδξπξιηςικό ρήμα  

χπ ακξλξύθχπ :  

- κάτη ΟRCi               :  ξ αοιθμ. επιρείχμ «2» ςξσ ΔΚ 

- κάτη ORC Club   : ξ αοιθμ. επιρείχμ «1» ςξσ ΔΚ 

- κάτη IRC    : ξ αοιθμ. επιρείχμ «3» ςξσ ΔΚ 

 Έμα ρκάτξπ πξσ δεμ εκκιμεί εμςόπ 20 λεπςώμ μεςά ςξ ρήμα ςηπ εκκίμηρήπ ςξσ, θα βαθμξλξγείςαι χπ μη 

εκκιμήραμ (DNS), ρε ςοξπξπξίηρη ςξσ καμόμα Α4 ςχμ R.R.S.   

Οι υοόμξι διαδικαρίαπ εκκίμηρηπ ποέπει μα λαμβάμξμςαι από ςα ξπςικά ρήμαςα. Η απξςσυία εμόπ ηυηςικξύ 

ρήμαςξπ ποέπει μα αγμξείςαι. Η Δπιςοξπή Αγώμχμ, καςά ςημ κοίρη ςηπ, μπξοεί μα εκκιμήρει δύξ ή 

πεοιρρόςεοεπ καςηγξοίεπ ρκατώμ μαζί, επαίοξμςαπ ςα διακοιςικά ρήμαςα ςχμ καςηγξοιώμ ρςξ 

ποξειδξπξιηςικό ρήμα ςασςόυοξμα. 

12. ΛΔΡΘΙΖ ΑΜΑΙΚΖΖ  

Μεοική αμάκληρη θα δξθεί ρύμτχμα με ςξμ καμόμα 29.1 ςχμ Διεθμώμ Καμξμιρμώμ Ιρςιξδοξμιώμ ςηπ ISAF. Η 

Δπιςοξπή Αγώμχμ θα ποξρπαθήρει μα ειδξπξιήρει ξμξμαρςικά ςα ρκάτη πξσ εκκίμηραμ ποόχοα. ε 

αμςίθεςη πεοίπςχρη, η μη αμακξίμχρη ςχμ ποξώοχπ εκκιμηράμςχμ ρκατώμ δεμ επιδέυεςαι αίςηρη για 

απξκαςάρςαρη. 

Έμα ρκάτξπ πξσ εκκίμηρε ποόχοα έυει 20 λεπςά υοόμξ για μα επαμξοθώρει. 

13. ΓΔΜΘΙΖ ΑΜΑΙΚΖΖ 

Γεμική αμάκληρη θα δξθεί ρύμτχμα με ςξμ καμόμα 29.2 ςχμ Διεθμώμ Καμξμιρμώμ Ιρςιξδοξμιώμ ςηπ ISAF. 
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14. ΓΡΑΛΛΔ ΔΙΙΘΜΖΔΩΜ ΙΑΘ ΣΔΡΛΑΣΘΛΩΜ 

ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 

Η μξηςή εσθεία μεςανύ ιρςώμ με πξοςξκαλί ρημαίεπ “RC” επί ςχμ δύξ ρκατώμ ςηπ Δπιςοξπήπ Αγώμχμ ή 

μεςανύ ρκάτξσπ Δπιςοξπήπ Αγώμχμ και ρημαμςήοα με κξμςό με ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ρημαία ρςη θαλάρρια πεοιξυή 

ένχ από ςξ Μικοξλίμαμξ. 

Σα ρήμαςα ςηπ εκκιμήρεχπ θα επαοθξύμ ρςξ ρκάτξπ Δπιςοξπήπ Αγώμχμ, πξσ θα είμαι αγκσοξβξλημέμξ 

ρςημ δενιά πλεσοά ςηπ γοαμμήπ και θα τέοει πξοςξκαλί ρημαία “RC”.  

Κάθε  ρκάτξπ  πξσ  ποξςίθεςαι  μα  πάοει  εκκίμηρη, ξτείλει  μέυοι δέκα (10) λεπςά ποιμ ςη ποώςη 

εκκίμηρη μα πεοάρει από ςξ ρκάτξπ ςηπ Δπιςοξπήπ Αγώμχμ ρςξ δενιά άκοξ ςηπ γοαμμήπ εκκίμηρηπ και μα 

αματέοει ςξμ αοιθμό ιρςίξσ ςξσ ώρςε μα απξγοατεί από ςημ Γοαμμαςεία ςηπ Δπιςοξπήπ Αγώμχμ. 

Καμία διαδικαρία απξγοατήπ δεμ επιςοέπεςαι μεςά ςξ ποξειδξπξιηςικό ρήμα ςηπ 1ηπ εκκίμηρηπ. 

Η γοαμμή εκκιμήρεχπ θα παοαμείμει (ετόρξμ δεμ εκκίμηραμ όλα ςα δηλώραμςα ρσμμεςξυή και 

απξγοατέμςα ποιμ ςημ εκκίμηρη ρκάτη) επί 20 λεπςά. Μέρα ρςξ υοξμικό όοιξ ςχμ 20 λεπςώμ μπξοξύμ μα 

εκκιμήρξσμ ςα ρκάτη πξσ για ξπξιξδήπξςε λόγξ δεμ ποόλαβαμ μα εκκιμήρξσμ καμξμικά. 

Μεςά ςξ υοξμικό όοιξ ςχμ 20 λεπςώμ από ςημ εκκίμηρη, ςα ρκάτη πξσ για ξπξιξδήπξςε λόγξ δεμ πέοαραμ 

ςημ γοαμμή εκκιμήρεχπ θεχοξύμςαι DNS. Η Δπιςοξπή Αγώμχμ δικαιξύςαι μα παοαςείμει ςξ υοξμικό όοιξ 

εκκίμηρηπ ςχμ 20 λεπςώμ, καςά ςημ  κοίρη ςηπ, ρε πεοίπςχρη μημεμίαπ.   

Όςαμ ξι καιοικέπ ρσμθήκεπ δεμ είμαι ιδαμικέπ ή ρε πεοίπςχρη ςευμικξύ κχλύμαςξπ, ςα ρκάτη Δπιςοξπήπ 

Αγώμχμ μπξοξύμ μα κοαςήρξσμ ςη θέρη ςξσπ υοηριμξπξιώμςαπ μηυαμή. Ασςό δεμ απξςελεί αιςία για αίςηρη 

απξκαςάρςαρηπ ποξπ ςημ Δπιςοξπή Αγώμχμ. 

ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η μξηςή γοαμμή πξσ ξοίζεςαι δενιά από ςημ μπλε ρημαία ρςξμ ΠΡΑΙΝΟ ταμό ςηπ Μαοίμαπ Υλξίρβξσ και 

αοιρςεοά από ςξ ΚΟΚΚΙΝΟ ταμό ςξσ  κσμαςξθοαύρςη ένχ από ςξ Μικοξλίμαμξ. 

Σα ρκάτη πξσ ςεομαςίζξσμ ξτείλξσμ αμέρχπ μεςά ςξμ ςεομαςιρμό ςξσπ μα αματέοξσμ με ςξ V.H.F ρςξ 

καμάλι 72 ςξμ αοιθμό ιρςίξσ ςξσπ και ςξ όμξμα ςξσ ρκάτξσπ ρςημ Δπιςοξπή Αγώμχμ. Δίμαι ευθύμη του 

κάθε σκάφους μα βεβαιωθεί από τημ Δπιτροπή Αγώμωμ ότι τερμάτισε. 

Ο ςεομαςιρμόπ κάθε ρκάτξσπ θα επιρημαίμεςαι από ςημ Δπιςοξπή Αγώμχμ με ρσοιγμό. 

Σξ ρβήριμξ, ή η κακή λειςξσογία ή η εμδευόμεμη απξσρία ςχμ ποξαματεοξμέμχμ ταμώμ ρςξ ρημείξ 

ςεομαςιρμξύ δεμ δίμει ςξ δικαίχμα ρςξσπ αγχμιζόμεμξσπ, αιςήρεχπ ποξπ ςημ Δπιςοξπή Αγώμχμ, για 

επαμόοθχρη. 

15. ΦΡΟΜΘΙΑ ΟΡΘΑ 

Για τα καταμετρημέμα κατά ORCi σκάφη , ςα υοξμικά όοια ςεομαςιρμξύ ςξσπ είμαι ςξ διπλάριξ ςξσ Γεμικξύ 

Βαθμξύ Ικαμόςηςξπ (GPH) πξλλαπλαριαρμέμξ επί ςξμ αοιθμό μιλίχμ ςηπ διαδοξμήπ ςξσ αοθο. 10 για κάθε 

ρκάτξπ. 

Για τα καταμετρημέμα κατά ORC Club σκάφη, ςα υοξμικά όοια ςεομαςιρμξύ ςξσπ είμαι ςξ διπλάριξ ςξσ 

Time – on – Distance Factor πξλλαπλαριαρμέμξ επί ςξμ αοιθμό μιλίχμ ςηπ διαδοξμήπ ςξσ αοθο. 10 για κάθε 

ρκάτξπ. 

Για τα καταμετρημέμα κατά ΘRC σκάφη,  ςα υοξμικά όοια ςεομαςιρμξύ ςξσπ είμαι ςξ διπλάριξ ςξσ 

ρσμςελερςή BSF  πξλλαπλαριαρμέμξ επί ςξμ αοιθμό μιλίχμ ςηπ διαδοξμήπ ςξσ αοθο. 10 για κάθε ρκάτξπ. 

Σξ υοξμικό όοιξ ςεομαςιρμξύ κάθε ρσμμεςέυξμςξπ ρκάτξσπ αμαγοάτεςαι ρςημ καςάρςαρη ρσμμεςευόμςχμ 

ρκατώμ. 

16. ΤΣΖΛΑ ΔΘΟΡΗΩΖ ΦΡΟΜΟΤ 

Για ςημ καςηγξοία ORCi θα υοηριμξπξιηθεί ςξ Performance Curve Scoring System Constructed Course ή 

εμαλλακςικά ςξ ρύρςημα Offshore OSN. H διεύθσμρη ςξσ αμέμξσ ρε ρυέρη με ςημ πξοεία, η ειραγχγή 

έμςαρηπ αμέμξσ, η απόρςαρη ρε μ.μ ςηπ διαδοξμήπ και η επιλξγή ςξσ ρσρςήμαςξπ scoring επατύξμςαι ρςημ 

κοίρη ςηπ Δπιςοξπήπ Αγώμχμ και δεμ επιδέυξμςαι αίςηρη επαμόοθχρηπ. 
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Για ςημ καςηγξοία ORC Club θα υοηριμξπξιηθεί ςξ ρύρςημα «Performance Line Scoring » ή εμαλλακςικά ςξ 

ρύρςημα Offshore OSN 

Για ςημ καςηγξοία ΙRC θα υοηριμξπξιηθεί ςξ ρύρςημα «Time on Time». 

Σξ μήκξπ ςηπ διαδοξμήπ ςηπ ιρςιξδοξμίαπ θα είμαι ςξ ποαγμαςικό διαμσόμεμξ. 

17. ΤΣΖΛΑ ΒΑΗΛΟΚΟΓΘΑ 

Θα ιρυύρει ςξ ρύρςημα Xαμηλήπ βαθμξλξγίαπ (Παοάοςημα A4) ςχμ Διεθμώμ Καμξμιρμώμ Ιρςιξδοξμιώμ ςηπ 

ISAF. 

 Η Βαθμξλξγία ρςιπ κλάρειπ  θα σπξλξγίζεςαι από ςη Γεμική καςάςανη βάρει ςηπ  ρυεςικήπ  θέρηπ.  

18. ΔΜΑΚΚΑΙΣΘΙΔ ΠΟΘΜΔ – ΠΑΡΑΒΑΖ ΙΑΜΟΜΘΛΩΜ 

Θα εταομξρςεί πξιμή μιας στροφής  για παοάβαρη καμόμα ςξσ Μέοξσπ 2 ςχμ RRS (RRS 44). Για 

ξπξιαδήπξςε άλλη παοάβαρη ιρυύει ξ καμξμιρμόπ αγώμχμ ςηπ ΔΑΘ.  

ε εμρςάρειπ καςαμέςοηρηπ ρκατώμ ORCi & ORC Club  ιρυύει ςξ άοθοξ 305 ςξσ Καμόμα ORC Rating Systems 

2016. 

19. ΔΠΘΙΟΘΜΩΜΘΑ ΛΔΩ VHF – ΒΟΖΗΖΛΑΣΑ 

Σξ καμάλι επικξιμχμίαπ καςά ςη διάοκεια ςχμ αγώμχμ θα είμαι ςξ 72 ςξσ VHF . 

Έμα ρκάτξπ όςαμ αγχμίζεςαι, εκςόπ από επικξιμχμία με ςημ Δπιςοξπή αγώμχμ, δεμ επιςοέπεςαι μα 

λαμβάμει ή μεςαδίδει πληοξτξοίεπ πξσ δεμ είμαι διαθέριμεπ ρε όλα ςα ρσμμεςέυξμςα ρκάτη.  

Δπιςοέπεςαι η υοήρη ξπξιξσδήπξςε ηλεκςοξμικξύ βξηθήμαςξπ. 

20. ΔΓΙΑΣΑΚΔΘΧΖ ΑΓΩΜΑ 

κάτη πξσ για ξπξιξδήπξςε λόγξ ρε ξπξιξδήπξςε ρημείξ εγκαςαλείφξσμ ςξμ αγώμα είμαι σπξυοεχμέμα μα 

ειδξπξιήρξσμ ςξ ςαυύςεοξ δσμαςό ςημ Δπιςοξπή Αγώμχμ, με ςξ VHF ρςξ καμάλι 72 ή ςηλετχμικώπ ρςξ 

6946653510. 

21. ΔΖΚΩΖ ΣΖΡΖΖ ΙΑΜΟΜΘΛΩΜ 

ε πεοίπςχρη πξσ καςά ςημ διάοκεια ςξσ αγώμα, δεμ ςηοήθηκαμ ξι καμξμιρμξί πξσ αματέοξμςαι ρςημ 

Ποξκήοσνη ςξσ Αγώμα και ςιπ Οδηγίεπ Πλξύ,  ξ εμςεςαλμέμξπ εκποόρχπξπ ςξσ ρκάτξσπ ξτείλει μα ςξ 

δηλώρει γοαπςά ρςημ Δπιςοξπή Αγώμχμ, ςξ αογόςεοξ δύξ (2) ώοεπ μεςά ςξμ ςεομαςιρμό ςξσ ρκάτξσπ, ρςξ 

Διδικό Έμςσπξ, πξσ διαθέςει η Δπιςοξπή Αγώμχμ. 

22. ΔΜΣΑΔΘ 

Σσυόμ εμρςάρειπ ποέπει μα σπξβληθξύμ ςξ αογόςεοξ δύξ ώοεπ μεςά ςξμ ςεομαςιρμό ςξσ ρκάτξσπ πξσ θέλει 

μα σπξβάλλει ςημ έμρςαρη. Οι εμρςάρειπ θα εκδικαρςξύμ ςημ Δεσςέοα 18 Αποιλίξσ 2016 ρςιπ 18:00 ρςιπ 

εγκαςαρςάρειπ ςξσ Ν.Α.Ο.Β.Β. Οι εμςεςαλμέμξι εκποόρχπξι με δική ςξσπ εσθύμη ξτείλξσμ μα εμημεοώρξσμ 

ςξσπ μάοςσοεπ ςξσπ ώρςε μα παοαρςξύμ. 

23. ΙΑΣΑΣΑΖ ΠΚΖΡΩΛΑΣΟ 

Οι εμςεςαλμέμξι εκποόρχπξι ςχμ ρσμμεςευόμςχμ ρκατώμ ξτείλξσμ μα καςαθέρξσμ γοαπςή καςάρςαρη με 

ςα ξμόμαςα όλχμ ςχμ επιβαιμόμςχμ, ρε ειδικό έμςσπξ πξσ διαςίθεςαι ρςημ Γοαμμαςεία μαζί με ςημ δήλχρη 

ρσμμεςξυήπ, ςξ αογόςεοξ ποιμ ςημ έμαονη ςηπ ρσμάμςηρηπ κσβεομηςώμ. 

Αλλαγέπ ρςη ρύμθερη ςχμ πληοχμάςχμ επιςοέπξμςαι μόμξ ετόρξμ εμημεοχθεί γοαπςά η Δπιςοξπή Αγώμχμ, 

μέυοι 1 ώοα ποιμ ςημ έμαονη ςηπ ιρςιξδοξμίαπ. 

24. ΑΙΘΜΖΘΑ ΛΖΦΑΜΩΜ 

Οι μηυαμέπ ςχμ ρσμμεςευόμςχμ ρκατώμ ποέπει μα μημ λειςξσογξύμ με ςξ ποξπαοαρκεσαρςικό ρήμα ςηπ 

εκκίμηρηπ.  
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Απαγξοεύεςαι υοήρη μηυαμήπ για ποόχρη ςξσ ρκάτξσπ (RRS 42). ε πεοίπςχρη ποξράοανηπ ρκάτξσπ ή 

ρύγκοξσρηπ με άλλξ ρκάτξπ ή αμςικείμεμξ ιρυύει ξ καμόμαπ RRS 42.3 (g) 

25. ΜΑΤΘΠΚΟΘΑ ΣΖ ΜΤΦΣΑ 

Από ςη δύρη ςξσ ηλίξσ ξ Διεθμήπ Καμξμιρμόπ Απξτσγήπ σγκοξύρεχμ ρςη θάλαρρα αμςικαθιρςά ςξσπ 

καμξμιρμξύπ ςξσ Μέοξσπ 2 ςχμ Διεθμώμ Καμξμιρμώμ Ιρςιξδοξμιώμ ςηπ ISAF. 

ςη διάοκεια ςηπ πεοιόδξσ ςα ρκάτη ξτείλξσμ μα έυξσμ αμαμμέμξσπ ςξσπ ταμξύπ πξσ ποξβλέπξμςαι από 

ςξμ Διεθμή Καμξμιρμό Απξτσγήπ σγκοξύρεχμ ρςη θάλαρρα, ξι ξπξίξι ποέπει μα είμαι  ςξπξθεςημέμξι καςά 

ςέςξιξ ςοόπξ ώρςε ρε καμία πεοίπςχρη μα μημ καλύπςξμςαι από ςα παμιά. Σα ρκάτη ποέπει σπξυοεχςικά 

μα διαθέςξσμ και ετεδοικξύπ ταμξύπ. 

26. ΔΤΗΤΜΖ 

Όλξι ξι ρσμμεςέυξμςεπ αγχμίζξμςαι ρύμτχμα με ςξμ θεμελιώδη Καμόμα 4 ςχμ RRS «Απόταρη για ςημ 

εκκίμηρη ςηπ Ιρςιξδοξμίαπ» αμήκει ρςημ δικαιξδξρία ςξσ κσβεομήςη κάθε ρκάτξσπ και με ςημ δική ςξσ 

απόλσςα εσθύμη απξταρίζει μα εκκιμήρει μία ιρςιξδοξμία και μα παοαμείμει ρςξμ αγώμα. 

Σόρξ η Οογαμχςική Δπιςοξπή όρξ και ξπξιξρδήπξςε εμπλεκόμεμξπ ρςημ ξογάμχρη ςξσ αγώμα δεμ τέοξσμ 

καμία εσθύμη για σλική απώλεια, ζημία ρςξ ρκάτξπ ή ρςξμ ενξπλιρμό, ρχμαςικό ςοασμαςιρμό ή ξςιδήπξςε 

άλλξ ρσμβεί ρςξσπ αγχμιζόμεμξσπ ή ςα ρκάτη ςξσπ ποιμ, μεςά ή καςά ςημ διάοκεια ςξσ αγώμα , ςόρξ ρςημ 

ρςεοιά όρξ και ρςημ θάλαρρα. 

27. ΔΠΑΗΚΑ 

Θα απξμεμηθξύμ ρςξμ 1ξ – 2ξ  και 3ξ μικηςή ςηπ Γεμικήπ Βαθμξλξγίαπ ςχμ καςηγξοιώμ ORCi, ORC Club  και 

IRC καθώπ και ρςξσπ μικηςέπ ςχμ κλάρεχμ αμάλξγα με ςη ρσμμεςξυή. 

28. ΔΠΘΣΡΟΠΔ 

 

ΔΠΘΣΡΟΠΖ ΑΓΩΜΩΜ   ΔΠΘΣΡΟΠΖ ΔΜΣΑΔΩΜ  

 

Πρόεδρος     Πρόεδρος  

Παςεμιώςηπ Άκηπ   Μιςάκηπ Μιυάληπ 

 

Λέλη     Λέλη  

Μάγξπ Δσρςάθιξπ         Γαλάμη Ρξύλα  

αμπάςηπ Γιώογξπ   Κξσβαοάκηπ πύοξπ 

Μαοίμξπ Γιώογξπ                  

αμπάςη Μαοία 

  

  

ΓΡΑΛΛΑΣΔΘΑ 

Λξοέμςζξ       
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