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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 
 

ΑΓΩΝΑ  
Παλειιήλην Πξωηάζιεκα TECHNO 293 Plus, 2017 

Νέωλ - U19 (Αγόξηα – Κνξίηζηα)  -  Open Αλδξώλ - Γπλαηθώλ  
21ε - 23ε Απξηιίνπ 2017 

 

 
 
1.   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟ 

 
Ο Ναπηηθόο Αζιεηηθόο Όκηινο Βάξεο - Βάξθηδαο, ππό ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Ιζηηνπιντθήο 
Οκνζπνλδίαο, πξνθεξύζζεη ην «Παλειιήλην Πξσηάζιεκα TECHNO293 Plus,2017 Νέσλ - U19 (Αγόξηα 
– Κνξίηζηα)  -  Open Αλδξώλ – Γπλαηθώλ». Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί από ηελ Παξαζθεπή 21

ε
  κέρξη θαη 

ηελ Κπξηαθή 23
ε
 Απξηιίνπ 2017.  

 
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:  
Ναπηηθόο Αζιεηηθόο Όκηινο Βάξεο – Βάξθηδαο      

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

 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 θαλόλεο ηεο θιάζεο Techno 293 Plus Class Rules & Championship Rules Techno293 Pus. 
o Η παξνύζα Πξνθήξπμε Αγώλσλ, νη Οδεγίεο Πινπ θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.  
o Σε πεξίπησζε αληίθαζεο ππεξηζρύνπλ νη Οδεγίεο Πινπ.  

 
5.    ΥΟΡΗΓΟ ΣΗ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ 

 
     Σε πεξίπησζε ύπαξμεο ρνξεγνύ, ν δηνξγαλσηήο Όκηινο δύλαηαη λα απαηηήζεη από ηα ζπκκεηέρνληα 
ζθάθε λα επηδείμνπλ ινγόηππν ηνπ ρνξεγνύ, ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 20.4.1. ηνπ Καλνληζκνύ 2017 ηεο 
ISAF  (ISAF  Advertising Code). 
Σθάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθή έγθξηζε από ηελ Δζληθή ηνπο αξρή θαη 
λα ην δειώζνπλ  ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο. 

http://www.naovv.gr/
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6.    ΓΗΛΩΔΙ  - ΓΙΚΑΙΩΜΑ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

  

     6.1    Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αζιεηέο θαη αζιήηξηεο θάηνρνη δειηίνπ ηεο Δ.Ι.Ο.  

      6.2     

Α. Οη αζιεηέο πξέπεη λα δεισ́ζνπλ ζπκκεηνρέ κέζσ ησλ νκήισλ ηνπο ζηε γξακκαηεήα ησλ αγσ́λσλ 
κέρξη ηελ Παξαζθεπή 21ε Απξηιίνπ 2017, εγγξάθσο έ θαμ, ή κε email ζηελ Γξακκαηεία ηνπ 
δηνξγαλσηή Οκίινπ. Η δήισζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεωηηθά αληίγξαθα 
από ηα εμήο:  

 Γήισζε ζπκκεηνρήο   

 Γήισζε θνπζθσηνύ   

 Αζθάιεηεο ζθαθώλ & θνπζθσηνύ   

 Ταπηόηεηα Πξνπνλεηή ή Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο πξνπνλεηή   

 Γίπισκα Χεηξηζηνύ Ταρππιόνπ   

Β. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ν αζιεηήο ζην αγώληζκα έρεη ην δηθαίσκα λα δειώζεη Γύν (2) παληά  
δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο. Ο αζιεηήο πνπ δειώλεη σο θύξην παλί ηνπ ην 8.5 κπνξεί λα δειώζεη σο 
δεπηεξεύσλ ην 7.8. Ο αζιεηήο πνπ δειώλεη σο θύξην παλί ηνπ ην 7.8 κπνξεί λα δειώζεη σο 
δεπηεξεύσλ ην 6.8. 

       6.3    Τν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 25€.  
 
       6.4      Σθάθνο πνπ πξνηήζεηαη λα θάλεη έλζηαζε πξέπεη λα ελεκεξσ́ζεη ηελ Δπηηξνπέ Αγσ́λσλ γηα ην 

ζθάθνο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε έλζηαζε , ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ. 
             
 
 
7.    ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ 
 
 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
 

 
ΩΡΑ 

 
ΓΙΑΓΡΟΜΔ - ΔΚΓΗΛΩΔΙ 

Πέκπηε  20.04.2017 17:00 Λήμε ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο δήιωζεο ζπκκεηνρήο. 

Παξαζθεπή  21.04.2017 
11:00 
 
13:30 

πγθέληξωζε Κπβεξλεηώλ ζην εληεπθηήξην ηνπ 
ΝΑΟΒΒ. 
Δθθίλεζε Ιζηηνδξνκηώλ 

άββαην 22.04.2017 
Κπξηαθή 23.04.2017 

12:00 
 
Δθθίλεζε Ιζηηνδξνκηώλ 
 

Κπξηαθή  23.04.2017 17:00 Σειεηή ιήμεο – Απνλνκή Δπάζιωλ 

 
         7.1   Έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα δηεμαρζνύλ κέρξη 10 ηζηηνδξνκίεο.  

         7.2   Γελ ζα δηεμαρζνπ́λ πεξηζζν́ηεξεο από 4 ηζηηνδξνκίεο ηελ εκέξα. 

        7.3   α) Δάλ νινθιεξσζνύλ 4 ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία ελόο ζθάθνπο ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ   

ζε όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο. 

(β) Δάλ νινθιεξσζνύλ 5 ή πεξηζζόηεξεο ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία ηνπ ζθάθνπο ζα είλαη ην 

ζύλνιν ησλ βαζκώλ ηνπ ζε όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο εμαηξνπκέλεο ηεο ρεηξόηεξεο. 

 

          7.4   Τελ  Κπξηαθή  23.04.2017 δελ ζα δνζεί εθθίλεζε κεηά ηηο 16:00 
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8.    ΤΣΗΜΑ   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

  
 Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα Χακειήο Βαζκνινγίαο, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α4 ησλ  Γηεζλώλ 

Καλνληζκώλ Ιζηηνδξνκηώλ ηεο I.S.A.F. 2017-2020. 
   
 
 
9. ΟΓΗΓΙΔ   ΠΛΟΤ 

  
      Οη Οδεγίεο Πινπ ζα δνζνύλ ζηνπο εληεηαικέλνπο εθπξνζώπνπο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ ζηελ 
Σπγθέληξσζε Κπβεξλεηώλ, αιιά ζα ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ. 
 
       Οη Οδεγίεο πινύ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ δηαδξνκέο πνπ ζα αθνινπζεζνύλ. 

                 Σθάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη έλζηαζ ε πξέπεη λα ελεκεξσ́ζ εη ηελ Δπηηξνπέ Αγσ́λσλ γηα ην 
ζθάθνο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε έλζηαζε , ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ. 

 
 
 
 
10. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΚΑΦΩΝ 

  
    Μπνξεί λα γίλεη έιεγρνο ησλ ζθαθώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ είηε ζηελ ζηεξηά είηε ζηελ ζάιαζζα, 

ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό Αγώλσλ ηεο Δ.Ι.Ο θαη ζηνλ Καλνληζκό ηεο Κιάζεο.  
  
 
 
11.   ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ  ΥΡΗΗ 

 
 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγώλα «Παλειιήλην Πξσηάζιεκα TECHNO293 Plus, Νέσλ U19 (Αγόξηα-
Κνξίηζηα) – Open Αλδξώλ – Γπλαηθώλ 2017» απνδέρνληαη απηόκαηα όηη ν Ν.Α.Ο.Β.Β. θαη ν ρνξεγόο ηεο 
δηνξγάλσζεο, εάλ ππάξρεη, δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα επ’ αόξηζηνλ, λα δεκηνπξγνύλ, ρξεζηκνπνηνύλ θαη 
πξνβάιινπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο, θηλεκαηνγξαθηθέο εηθόλεο θαη δσληαλέο αλακεηαδόζεηο ζε θηικ ή 
βίληεν θαη νπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηνπο αγώλεο, ρσξίο θακία 
νηθνλνκηθή απαίηεζε. 
 Τα νλόκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη βηνγξαθηθό πιηθό κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ή 
αλαπαξαρζνύλ κε νηνλδήπνηε γλσζηό ηξόπν. 

 
12.    ΔΤΘΤΝΗ  

  
12.1 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγώλα ηεο «Παλειιήλην Πξσηάζιεκα TECHNO293 Plus, Νέσλ - 

U19 (Αγόξηα – Κνξίηζηα)  -  Open Αλδξώλ – Γπλαηθώλ 2017», απνδέρνληαη όηη δηέπνληαη από 
ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο Ιζηηνδξνκηώλ ηεο I.S.A.F. (RRS 2017 - 2020), ηηο Οδεγίεο πινπ θαη 
ηελ Πξνθήξπμε ηνπ Αγώλα. 

  Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρνληαη λα αλαιάβνπλ εμ’ νινθιήξνπ νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ηηο 
λαπηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ ζθάθνπο ηνπο  θαη ηνλ εμνπιηζκό αζθαιείαο. 

  Όινη νη ζπκκεηέρνληεο επίζεο απνδέρνληαη λα αλαιάβνπλ εμ’ νινθιήξνπ νπνηαδήπνηε επζύλε 
γηα δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ζε ηξίηα άηνκα ή ηα ππάξρνληά ηνπο,  ηνπο εαπηνύο ηνπο 
ή ηα ππάξρνληά ηνπο, ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα σο ζπλέπεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 
ζηε δηνξγάλσζε, απαιιάζζνληαο από θάζε επζύλε ηνλ Ν.Α.Ο.Β.Β., ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, ηελ 
Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ηνλ ρνξεγό, εάλ ππάξρεη, θαη νπνηνδήπνηε κέινο εκπιεθόκελν ζηελ 
δηνξγάλσζε θάησ από νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα.   

 
 12.2 Ο Ν.Α.Ο.Β.Β. ε Οξγαλσηηθή  Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ, ν 

ρνξεγόο ηνπ αγώλα, εάλ ππάξρεη, θαη νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν εκπιεθόκελν ζηελ δηνξγάλσζε 
ηνπ αγώλα «Παλειιήλην Πξσηάζιεκα TECHNO293 Plus, Νέσλ - U19 (Αγόξηα – Κνξίηζηα)  -  
Open  Αλδξώλ – Γπλαηθώλ 2017» δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ζσκαηηθή ή πιηθή δεκηά, 
ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην ή όηη άιιν ήζειε ζπκβεί, πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηνλ αγώλα. Σηελ 
δήισζε ζπκκεηνρήο, ν εληεηαικέλνο εθπξόζσπνο θάζε Οκίινπ ζα απαηηεζεί λα ππνγξάςεη 
ζρεηηθή δήισζε όπνπ ζα απνδέρεηαη απηή ηελ απνπνίεζε επζύλεο. 
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13.    ΑΦΑΛΔΙΑ  ΚΑΦΩΝ 

 
      Όια ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε ζηνλ αγώλα «Παλειιήλην Πξσηάζιεκα TECHNO293 Plus, Νέσλ - U19 
(Αγόξηα – Κνξίηζηα)  -  Open Αλδξώλ – Γπλαηθώλ 2017» νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηελ από ην λόκν 
απαξαίηεηε, έγθπξε αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ηξίησλ.  
Τν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην πξέπεη λα θαιύπηεη ξεηά ηελ αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπ ζθάθνπο ζε αγώλεο ηζηηνπινΐαο. 

 
 

                                                                                                Φεβξνπάξηνο 2017 
     
      Η  Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή 

 
 


