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ΟΠΞΙΖΠΣΝΖ  

 
 

ΑΓΩΜΑΡ  
ΤΑΚΖΠΞ - ΒΑΠΙΘΕΑ 2016  

16η Αποιλίξσ 2016 
 

1.   ΞΠΓΑΜΩΖΡ ΞΛΘΚΞΡ 

Ο Μασςικόπ Αθληςικόπ Όμιλξπ Βάοηπ - Βάοκιζαπ, ποξκηούρρει ςξμ αγώμα αμξικςήπ θαλάρρηπ 
«ΥΑΚΖΡΟ – ΒΑΡΙΘΕΑ 2016». Ο αγώμαπ θα διεναυθεί ςξ άββαςξ 16η Αποιλίξσ 2016.  

 

2.   ΞΟΞΡ  ΔΘΔΝΑΓΩΓΖΡ  

Ο αγώμαπ θα διεναυθεί ρςημ πεοιξυή πξσ καθξοίζεςαι από ςξμ Υαληοικό Όομξ έχπ ςξμ Όομξ ςηπ 
Βάοκιζαπ.  

 

3.   ΓΠΑΛΛΑΔΘΑ 

3.1  Ζ διεύθσμρη ςηπ Γοαμμαςείαπ και ςηπ Δπιςοξπήπ Αγώμξπ είμαι η ακόλξσθη: Μασςικόπ Αθληςικόπ 
Όμιλξπ Βάοηπ – Βάοκιζαπ      

  Τηλ  :  210 8974305 
  Email :  naovv.sail@gmail.com     
  Web site :  www.naovv.gr 

 3.2 Ζ Γοαμμαςεία λειςξσογεί από Σοίςη έχπ Παοαρκεσή: 13:30-17:30 & από άββαςξ έχπ Ισοιακή  
  10:00 – 17:30. 
 

4.    ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΘ   

Ζ ιρςιξδοξμία ςξσ αγώμα θα διεναυθεί ρύμτχμα με ςξσπ παοακάςχ καμξμιρμξύπ όπχπ ασςξί ιρυύξσμ 
ςημ ημεοξμημία διεναγχγήπ ςξσ αγώμα : 
o Οι ∆ιεθμείπ Ιαμξμιρµξί Θρςιξδοξµιώμ ςηπ ISAF 2013-2016 (RRS).  
o Οι Ιαμόμεπ Δνξπλιρµξύ Θρςιξπλξΐαπ ςηπ ISAF 2013-2016 (Equipment Rules of Sailing, ERS )  
o Οι ∆ιαςάνειπ ςηπ Δθμικήπ Αουήπ (ΔΘΟ)  
o Ο ∆ιεθμήπ Ιαμόμαπ ORC Rating Systems 2016 - ORC International & ORC Club.  
o Ο ∆ιεθμήπ Ιαμόμαπ καςαµέςοηρηπ IMS Rule 2016. 
o Ο ∆ιεθμήπ Ιαμξμιρµόπ IRC 2016.  
o Ο ειδικόπ καμξμιρµόπ αρταλείαπ για αγώμεπ ιρςιξπλξΐαπ αμξικςήπ θαλάρρηπ ISAF Offshore Special 

Regulations 2016 -2017.  
o Ο αγώμαπ καςαςάρρεςαι ρςημ καςηγξοία 4 ςξσ παοαπάμχ καμξμιρµξύ.  
o Όλα ςα ρκάτη θα ποέπει μα έυξσμ VHF µε ςα καμάλια 16 & 72.  
o Οι Διδικέπ διαςάνειπ ςηπ ΔΑΗ/ΔΘΟ για αγώμεπ Αμξικςήπ Ηαλάρρηπ 2016.  
o Από ςη δύρη έχπ ςημ αμαςξλή ςξσ Ζλίξσ, ξ ∆ιεθμήπ Ιαμξμιρµόπ Απξτσγήπ σγκοξύρεχμ ρςη 

Ηάλαρρα(1972) όπχπ ςοξπξπξιήθηκε ςξ Μξέµβοιξ 1981 αμςικαθιρςά ςξ Λέοξπ 2 ςχμ RRS.  
o Ζ παοξύρα Ποξκήοσνη Αγώμχμ, ξι Οδηγίεπ Πλξσ και ςσυόμ ςοξπξπξιήρειπ ςξσπ. ε πεοίπςχρη 

αμςίταρηπ σπεοιρυύξσμ ξι Οδηγίεπ Πλξσ.  
 

5.    ΥΞΠΖΓΞΡ ΖΡ ΔΘΞΠΓΑΜΩΡΖΡ 

ε πεοίπςχρη υξοηγξύ, ξ διξογαμχςήπ Όμιλξπ δύμαςαι μα απαιςήρει από ςα ρσμμεςέυξμςα ρκάτη μα 
επιδείνξσμ λξγόςσπξ ςξσ υξοηγξύ, ρύμτχμα με ςξμ καμόμα 20.4.1. ςξσ Ιαμξμιρμξύ 2016 ςηπ ISAF  
(ISAF  Advertising Code). 

 
 
 
 
 

http://www.naovv.gr/
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6.    ΔΘΑΤΖΛΘΡΔΘΡ  

 6.1    Θρυύει ξ Ιαμξμιρμόπ 2016 ςηπ ISAF (ISAF Advertising Code) και χπ εκ ςξύςξσ ςα ρκάτη πξσ 
επιθσμξύμ μα τέοξσμ αςξμική διατήμιρη καςά ςημ διάοκεια ςξσ αγώμα ποέπει μα είμαι 
ρύμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ ποξαματεοόμεμξσ καμξμιρμξύ και επιπλέξμ με όρα ξοίζει 
ρυεςικά η Δθμική ςξσπ Αουή. 

 6.2   Ζ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ Ιαμξμιρμξύ 2016 ςηπ ISAF (ISAF Advertising Code), θα ιρυύει 
από ςημ 08:00 ςηπ Παοαρκεσήπ  15 Αποιλίξσ μέυοι  ςημ  Ισοιακή 17 Αποιλίξσ 2016 και ώοαπ 
12:00. 

 6.3   κάτη πξσ τέοξσμ αςξμική διατήμιρη ποέπει μα έυξσμ ρυεςική έγκοιρη από ςημ Δθμική ςξσπ 
αουή και μα ςξ δηλώρξσμ  ρςημ δήλχρη ρσμμεςξυήπ. 

 

7.    ΔΘΙΑΘΩΛΑ  ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ  

 7.1   ςξμ αγώμα γίμξμςαι δεκςά ρκάτη καςαμεςοημέμα καςά ORC international, ORC Club  και IRC 
(endorsed) με έγκσοξ Πιρςξπξιηςικό Ιαςαμεςοήρεχπ 2016. 
Σα ρκάτη IRC μπξοξύμ μα ρσμμεςέυξσμ και μα βαθμξλξγηθξύμ παοάλληλα και ρςημ καςηγξοία 
ORC International 

 7.2    Σξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ξοίζεςαι ρε 20€. Για παοάλληλη ρσμμεςξυή ρε δεύςεοη καςηγξοία ςξ 
δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ξοίζεςαι ρε επιποόρθεςα 5 €.       

 

8.  ΔΖΚΩΡΔΘΡ   ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

8.1  Ξι δηλώρειπ ρσμμεςξυήπ ποέπει μα σπξβληθξύμ ρςημ γοαμμαςεία ςξσ Μ.Α.Ξ.Β.Β. ςξ 
αογόςεοξ μέυοι ςημ Οέμπςη 14 Αποιλίξσ 2016  και ώοα 17:00. 

8.2 Οι δηλώρειπ ρσμμεςξυήπ ποέπει μα είμαι γοαμμέμεπ ρςξ ειδικό έμςσπξ δηλώρεχπ ρσμμεςξυήπ. 
(Τπάουει διαθέριμξ ρςξ site ςξσ Ομίλξσ www.naovv.gr).  

8.3 Ιάθε δήλχρη ρσμμεςξυήπ θα ρσμξδεύεςαι από: 
o Αμςίγοατξ έγκσοξσ πιρςξπξιηςικξύ καςαμέςοηρηπ 2016, όπχπ απαιςξύμ η Δθμική Αουή 

και ξι καμξμιρμξί ςηπ κλάρηπ. 
o Αρταλιρςήοιξ ρσμβόλαιξ ςξσ ρκάτξσπ εμ ιρυύ.  
o Ιαςάρςαρη πληοώμαςξπ. 
o Σξ αμςίςιμξ ςξσ δικαιώμαςξπ ρσμμεςξυήπ. 
o Έγκοιρη ςηπ υξοηγίαπ, εάμ ςξ ρκάτξπ τέοει διατήμιρη.  

8.4 Δεμ θα γίμει δεκςή ρσμμεςξυή ρκάτξσπ ρςξμ αγώμα, αμ δεμ είμαι ρύμτωμη με ςιπ 
ποξϋπξθέρειπ ςωμ ποξαματεοξμέμωμ άοθοωμ.  

8.5 Δίμαι ρςημ κοίρη ςηπ Οογαμχςικήπ Δπιςοξπήπ μα δευςεί δηλώρειπ ρσμμεςξυήπ και μεςά ςημ λήνη 
ςξσ υοξμικξύ ξοίξσ σπξβξλήπ. 

 

9.    ΥΠΞΜΞΔΘΑΓΠΑΛΛΑ ΑΓΩΜΩΜ & ΔΙΔΖΚΩΡΔΩΜ 

 
ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ 

 

 
ΩΠΑ 

 
ΔΘΑΔΠΞΛΔΡ - ΔΙΔΖΚΩΡΔΘΡ 

Οέμπςη 14.04.2016 17:00 Κήνη υοξμικξύ ξοίξσ σπξβξλήπ δήλωρηπ ρσμμεςξυήπ. 

Οαοαρκεσή 
15.04.2016 

19:00 Ρσγκέμςοωρη Ισβεομηςώμ ρςξ εμςεσκςήοιξ ςξσ ΜΑΞΒΒ. 

 
Ράββαςξ 
 16.04.2016 
 

11:00 

Θρςιξδοξμία : Τάληοξ – Βάοκιζα - Τάληοξ 
Δκκίμηρη : Από ςξμ όομξ Υαλήοξσ 
Διαδοξμή : Υάληοξ –  ρημ. ρςοξτήπ ρςξμ Όομξ ςηπ 
ΒΑΡΙΘΕΑ   
ΡΘΓΛΑ 
N  37ξ   48΄  53.22΄΄ 
Δ  023ξ    48΄ 39.58΄΄     -  Υάληοξ 
Απόρςαρη :     26 μ.μ. 

 

10. ΡΣΓΥΩΜΔΣΡΖ  ΙΚΑΡΔΩΜ 

Ζ Δπιςοξπή Αγώμχμ έυει ςξ δικαίχμα μα ρσγυχμεύρει ή μα διαυχοίρει ςιπ κλάρειπ αμάλξγα με ςημ 
ρσμμεςξυή, ρύμτχμα με ςξσπ ιρυύξμςεπ καμξμιρμξύπ. Ζ ρσγυώμεσρη ςχμ κλάρεχμ θα δξθεί ρςη 
σγκέμςοχρη Ισβεομηςώμ. 

 

11.  ΡΣΡΖΛΑ ΔΘΞΠΗΩΡΔΩΡ ΥΠΞΜΞΣ 

11.1 Για ςα καςαμεςοημέμα καςά ORCi ρκάτη θα εταομξρςεί ςξ Performance Curve Scoring - 
Constructed course. Σα δεδξμέμα ςηπ Δπιςοξπήπ Αγώμχμ ρυεςικά με ςξμ  ποξρδιξοιρμό ςχμ 
πλεύρεχμ, δεμ απξςελξύμ λόγξ αίςηρηπ για επαμόοθχρη.  

  11.2 Για ςα καςαμεςοημέμα καςά ORC Club ρκάτη θα εταομξρθεί ςξ Performance Line Scoring. 
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  11.3  Για ςα καςαμεςοημέμα καςά IRC ρκάτη θα εταομξρςεί ςξ ρύρςημα Time on Time. 
 

12.    ΡΣΡΖΛΑ   ΒΑΗΛΞΚΞΓΘΑΡ 

 12.1  Ηα ιρυύρει ςξ ρύρςημα Φαμηλήπ Βαθμξλξγίαπ, ρύμτχμα με ςξ Παοάοςημα Α4 ςχμ  Διεθμώμ 
Ιαμξμιρμώμ Θρςιξδοξμιώμ ςηπ I.S.A.F. 2013-2016. 

 12.2 Ζ Βαθμξλξγία ςχμ κλάρεχμ  θα σπξλξγίζεςαι από ςη Γεμική καςάςανη.  
 

13. ΞΔΖΓΘΔΡ   ΟΚΞΣ 

Οι Οδηγίεπ Πλξσ θα δξθξύμ ρςξσπ εμςεςαλμέμξσπ εκποξρώπξσπ ςχμ ρσμμεςευόμςχμ ρκατώμ ρςημ 
σγκέμςοχρη Ισβεομηςώμ, αλλά θα σπάουξσμ αμαοςημέμεπ επίρηπ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Ομίλξσ. 

 

14. ΔΚΔΓΥΞΡ ΙΑΑΛΔΠΖΡΔΩΜ ΙΑΘ ΔΟΘΗΔΩΠΖΡΖ ΡΣΛΛΔΔΥΞΜΩΜ ΡΙΑΤΩΜ 

 14.1  Λπξοεί μα γίμει έλεγυξπ ςχμ ρκατώμ ρύμτχμα με όρα ξοίζξμςαι ρςξμ Ιαμξμιρμό Αγώμχμ ςηπ 
Δ.Α.Η./Δ.Θ.Ο.  

 14.2 ςημ διάθερη ςηπ Δπιςοξπήπ Ιαςαμέςοηρηπ ποέπει μα σπάουει ρε κάθε ρκάτξπ αμςίγοατξ ςξσ 
πιρςξπξιηςικξύ καςαμέςοηρηπ μαζί με ςξ Measurement Inventory (όπξσ απαιςείςαι).  

 14.3 Ο εμςεςαλμέμξπ εκποόρχπξπ κάθε ρσμμεςέυξμςξπ ρκάτξσπ σπξυοεξύςαι ποιμ από ςημ έμαονη 

ςηπ επιθεώοηρηπ  μα καςαθέρει ρςημ Δπιςοξπή Δλέγυξσ καςάλξγξ ςχμ παμιώμ πξσ βοίρκξμςαι 
ρςξ ρκάτξπ. 

 14.4  Σα ρκάτη ORCi & ORC Club ξτείλξσμ μα υοηριμξπξιήρξσμ ρςξμ αγώμα μόμξ καςαμεςοημέμα 
παμιά. 

 14.5 Ο ιδιξκςήςηπ ή ξ εμςεςαλμέμξπ εκποόρχπξπ κάθε ρσμμεςέυξμςξπ ρκάτξσπ ποέπει μα γμχοίζει 
όςι ρύμτχμα με ςξμ καμξμιρμό R.R.S. 78.1 έυει  ςημ εσθύμη μα διαςηοεί ςξ ρκάτξπ ρύμτχμα 
με ςξσπ καμξμιρμξύπ ςηπ  κλάρηπ. 

 
15. ΙΑΑΡΑΡΖ   ΟΚΖΠΩΛΑΞΡ 

 15.1 Ο εμςεςαλμέμξπ εκποόρχπξπ κάθε ρσμμεςέυξμςξπ ρκάτξσπ ξτείλει μα καςαθέρει γοαπςή 
καςάρςαρη με ςα ξμόμαςα όλχμ ςχμ επιβαιμόμςχμ, ρε ειδικό έμςσπξ πξσ διαςίθεςαι από ςημ 
γοαμμαςεία μαζί με ςημ δήλχρη ρσμμεςξυήπ, ςξ αογόςεοξ έχπ ςημ Πέμπςη 14.04.2016 και ώοα 
17:00. 

 15.2   Ζ καςάρςαρη πληοώμαςξπ μπξοεί μα ςοξπξπξιηθεί μέυοι ςημ Παοαρκεσή 15.04.2016 και ώοα 
19:00. Λεςά από ασςή ςημ ημεοξμημία αλλαγέπ ρςημ ρύμθερη ςχμ πληοχμάςχμ επιςοέπξμςαι 
μόμξμ ετόρξμ εμημεοχθεί γοαπςά η Δπιςοξπή Αγώμχμ, ρε ειδικό έμςσπξ πξσ σπάουει μέρα 
ρςιπ Οδηγίεπ Πλξσ, ςξ αογόςεοξ 1 ώοα ποιμ ςημ εκκίμηρη ςηπ ιρςιξδοξμίαπ. 

 15.3 Για λόγξσπ αρταλείαπ και εσθύμηπ ςόρξ ςξσ εμςεςαλμέμξσ εκποόρχπξσ ςξσ ρκάτξσπ όρξ και 
ςηπ Δπιςοξπήπ Αγώμχμ, η διαπίρςχρη λαμθαρμέμηπ ή ελλιπξύπ καςάρςαρηπ πληοώμαςξπ 
μπξοεί μα επιτέοει ακύοχρη ςξσ ρκάτξσπ ρςξμ αγώμα. 

 15.4 Σξ ρσμξλικό βάοξπ ςχμ μελώμ ςξσ πληοώμαςξπ κάθε ρκάτξσπ ORCi & ORC Club δεμ 
επιςοέπεςαι μα σπεοβαίμει ςξ μέγιρςξ αμαγοατόμεμξ ρςξ πιρςξπξιηςικό καςαμέςοηρηπ. 

 
16.   ΔΘΙΑΘΩΛΑΑ  ΥΠΖΡΖΡ 

 Όλξι ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξμ αγώμα «ΥΑΚΖΡΟ – ΒΑΡΙΘΕΑ 2016» απξδέυξμςαι ασςόμαςα όςι ξ 
Μ.Α.Ο.Β.Β. και ξ υξοηγόπ ςηπ διξογάμχρηπ, εάμ σπάουει, διαςηοξύμ ςξ δικαίχμα επ’ αόοιρςξμ, μα 
δημιξσογξύμ, υοηριμξπξιξύμ και ποξβάλλξσμ καςά ςημ κοίρη ςξσπ, κιμημαςξγοατικέπ εικόμεπ και 
ζχμςαμέπ αμαμεςαδόρειπ ρε τιλμ ή βίμςεξ και ξπξιαδήπξςε αμαπαοαγχγή ςξσπ καςά ςημ διάοκεια και 
μεςά ςξσπ αγώμεπ, υχοίπ καμία ξικξμξμική απαίςηρη. 
 Σα ξμόμαςα ςχμ ρσμμεςευόμςχμ και βιξγοατικό σλικό μπξοξύμ επίρηπ μα υοηριμξπξιηθξύμ ή 
αμαπαοαυθξύμ με ξιξμδήπξςε γμχρςό ςοόπξ. 

 

17.    ΔΣΗΣΜΖ  

 17.1 Όλξι ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξμ αγώμα ςηπ «ΥΑΚΖΡΟ – ΒΑΡΙΘΕΑ 2016», απξδέυξμςαι όςι διέπξμςαι 
από ςξσπ Διεθμείπ Ιαμξμιρμξύπ Θρςιξδοξμιώμ ςηπ I.S.A.F. (RRS 2013 - 2016), ςιπ Οδηγίεπ πλξσ 
και ςημ Ποξκήοσνη ςξσ Αγώμα. 

  Όλξι ξι ρσμμεςέυξμςεπ απξδέυξμςαι μα αμαλάβξσμ εν’ ξλξκλήοξσ ξπξιαδήπξςε εσθύμη για ςιπ 
μασςικέπ ικαμόςηςεπ ςξσ ρκάτξσπ ςξσπ, ςημ εναοςία, ςιπ ικαμόςηςεπ ςξσ πληοώμαςξπ και ςξμ 
ενξπλιρμό αρταλείαπ. 

  Όλξι ξι ρσμμεςέυξμςεπ επίρηπ απξδέυξμςαι μα αμαλάβξσμ εν’ ξλξκλήοξσ ξπξιαδήπξςε εσθύμη 
για ζημιέπ πξσ μπξοεί μα ποξκληθξύμ ρε ςοίςα άςξμα ή ςα σπάουξμςά ςξσπ,  ςξσπ εασςξύπ 
ςξσπ ή ςα σπάουξμςά ςξσπ, ςόρξ ρςη ρςεοιά όρξ και ρςη θάλαρρα χπ ρσμέπεια ςηπ ρσμμεςξυήπ 
ςξσπ ρςη διξογάμχρη, απαλλάρρξμςαπ από κάθε εσθύμη ςξμ Μ.Α.Ο.Β.Β., ςημ Δπιςοξπή 
Αγώμχμ, ςημ Δπιςοξπή Δμρςάρεχμ, ςξμ υξοηγό, εάμ σπάουει, και ξπξιξδήπξςε μέλξπ 
εμπλεκόμεμξ ρςημ διξογάμχρη κάςχ από ξπξιαδήπξςε ιδιόςηςα και απξδέυξμςαι εν’ 
ξλξκλήοξσ ςημ εσθύμη για ςημ ρσμπεοιτξοά και ςημ εμδσμαρία ςχμ πληοχμάςχμ ςχμ 
ρκατώμ, ςχμ αμςιποξρώπχμ και ςχμ τιλξνεμξσμέμχμ ςξσπ.   
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 17.2 Ο Μ.Α.Ο.Β.Β. η Οογαμχςική  Δπιςοξπή, η Δπιςοξπή Δμρςάρεχμ, η Δπιςοξπή Αγώμχμ, ξ 
υξοηγόπ ςξσ αγώμα, εάμ σπάουει, και ξπξιξδήπξςε άλλξ άςξμξ εμπλεκόμεμξ ρςημ 
διξογάμχρη ςξσ αγώμα «ΥΑΚΖΡΟ – ΒΑΡΙΘΕΑ 2016», δεμ τέοει καμία εσθύμη για ρχμαςική ή 
σλική ζημιά, ςοασμαςιρμό ή θάμαςξ ή όςι άλλξ ήθελε ρσμβεί, ποιμ, καςά ςημ διάοκεια ή μεςά 
ςξμ αγώμα. ςημ δήλχρη ρσμμεςξυήπ, ξ εμςεςαλμέμξπ εκποόρχπξπ κάθε ρκάτξσπ θα 
απαιςηθεί μα σπξγοάφει ρυεςική δήλχρη όπξσ θα απξδέυεςαι ασςή ςημ απξπξίηρη εσθύμηπ. 

 17.3 Ζ αρτάλεια ςξσ ρκάτξσπ και η διαυείοιρή ςξσ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ αρτάλειαπ ποξπ 
ςοίςξσπ, είμαι απξκλειρςική εσθύμη ςξσ ιδιξκςήςη / κσβεομήςη, ξ ξπξίξπ απαιςείςαι μα 
εναρταλίρει όςι ςξ ρκάτξπ είμαι απόλσςα ανιόπλξξ και κσβεομάςαι από πλήοχμα ικαμό ρε 
αοιθμό και εμπειοία, ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρε καςάλληλη τσρική καςάρςαρη μα αμςιμεςχπίρει 
δύρκξλεπ καιοικέπ ρσμθήκεπ. 
Ο ιδιξκςήςηπ / κσβεομήςηπ ποέπει μα εναρταλίζει ςημ καλή καςάρςαρη ςηπ γάρςοαπ, ςηπ 
εναοςίαπ και όλξσ ςξσ ενξπλιρμξύ ςξσ ρκάτξσπ. 
Ο ίδιξπ ποέπει μα εναρταλίζει όςι όλξπ ξ ενξπλιρμόπ αρταλείαπ ρσμςηοείςαι καςάλληλα και 
όςι ςξ πλήοχμα γμχοίζει πξσ βοίρκεςαι και πχπ υοηριμξπξιείςαι. 

 17.4 Δτιρςξύμε ςημ ποξρξυή  ρςξμ θεμελιώδη καμόμα R.R.S. 4 ςξσ Λέοξσπ Θ ςχμ Διεθμώμ 
Ιαμξμιρμώμ Θρςιξδοξμιώμ ςηπ I.S.A.F. «Απόταρη για ςημ ρσμμεςξυή ρε ιρςιξδοξμία». 

 

18.    ΑΡΤΑΚΔΘΑ  ΡΙΑΤΩΜ 

Όλα ςα ρσμμεςέυξμςα ρκάτη ρςξμ αγώμα «ΥΑΚΖΡΟ – ΒΑΡΙΘΕΑ 2016» ξτείλξσμ μα διαθέςξσμ ςημ από 
ςξ μόμξ Μ 2743/99 απαοαίςηςη, έγκσοη αρταλιρςική κάλσφη έμαμςι ςοίςχμ.  
Σξ αρταλιρςήοιξ ρσμβόλαιξ ποέπει μα καλύπςει οηςά ςημ αρςική εσθύμη έμαμςι ςοίςχμ καςά ςημ 
ρσμμεςξυή ςξσ ρκάτξσπ ρε αγώμεπ ιρςιξπλξΐαπ. 

 

19. ΡΣΓΙΔΜΠΩΡΖ  ΙΣΒΔΠΜΖΩΜ 

Ζ ρσγκέμςοωρη κσβεομηςώμ θα γίμει ςημ Οαοαρκεσή 15.04.2016 και ώοα 19:00 ρςξ εμςεσκςήοιξ 
ςξσ Μ.Α.Ξ.Β.Β. 

 

20. ΔΟΑΗΚΑ 

 Έπαθλα ςξσ αγώμα «ΥΑΚΖΡΟ – ΒΑΡΙΘΕΑ 2016»: 
Ηα απξμεμηθξύμ έπαθλα ρςξμ 1ξ, 2ξ και 3ξ μικηςή ςηπ γεμικήπ βαθμξλξγίαπ ρκατώμ ORCi, ORC Club 
και IRC, καθώπ επίρηπ και ρςξσπ μικηςέπ ςχμ  κλάρεχμ αμάλξγα με ςημ ρσμμεςξυή. 

 

21.    ΑΟΞΜΞΛΖ ΔΟΑΗΚΩΜ 

Ζ απξμξμή επάθλχμ ρςξσπ μικηςέπ θα γίμει ρε υώοξ και υοόμξ πξσ θα αμακξιμχθεί έγκαιοα από ςξμ 
Μ.Α.Ο.Β.Β. ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ. 

   
 

                                                                                                 Λάοςιξπ 2016 
Ζ  Ξογαμωςική Δπιςοξπή 


