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1 Οργανωτήσ Όμιλοσ 

Ο Λεςβιακόσ Όμιλοσ Ιςτιοπλοίασ Ανοιχτισ Θάλαςςασ (ΛΟΙΑΘ) προκθρφςει τον 
ιςτιοπλοικό αγϊνα ανοιχτισ κάλαςςασ με τθν ονομαςία ϋϋ ΠΕΡΙΠΛΟΤ 2013 ϋϋ το 
άββατο 22 ζωσ και τθ Δευτζρα 24 Ιουνίου 2013. 

2 Κανονιςμοί 

2.1 Ο αγϊνασ ϋϋ ΠΕΡΙΠΛΟΤ 2013 ϋϋ κα διζπεται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί 
αναφζρονται  ςτουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ Ιςτιοδρομιϊν τθσ I.S.A.F. (RRS). 

2.2  Επιπρόςκετα κα ιςχφουν και οι παρακάτω κανόνεσ: 
 

a. Ο κανόνασ IMS 2013 
b. Ο κανόνασ ORC 2013 Rating Systems 
c. Ο κανόνασ IRC 2013 Rating Systems 
d. Η προςκικθ τθσ Εκνικισ Αρχισ (Ε.Ι.Ο.) ςτουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ για τουσ 

αγϊνεσ ανοικτισ καλάςςθσ 2013. 

e. Ο Διεκνισ Κανονιςμόσ Αποφυγισ υγκροφςεων ςτθ Θάλαςςα. 

f. Ο ειδικόσ κανονιςμόσ αςφαλείασ για αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ 
καλάςςθσ I.S.A.F. Offshore Special Regulations.  

 Όλεσ οι ιςτιοδρομίεσ κατατάςςονται ςτθν κατθγορία  4 του 
κανονιςμοφ.  

 Όλα τα ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72. 
 

3 Διαφήμιςη  

κάφθ που φζρουν ατομικι διαφιμιςθ πρζπει να ζχουν ςχετικι γραπτι άδεια από   
τθν Εκνικι τουσ αρχι και να κατακζςουν αντίγραφο τθσ άδειασ μαηί με τθν διλωςθ 
ςυμμετοχισ. 

4 Δικαίωμα υμμετοχήσ  

4.1 τον αγϊνα γίνονται δεκτά όλα τα ςκάφθ ολικοφ μικουσ ίςου ι μεγαλφτερου των 7 

μζτρων, και τα οποία ζχουν ζγκυρο πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ για το 2013, ςε μία από 

τισ παρακάτω κλάςεισ: 

a. ORC International (ORCi)  

b. ORC Club 

c. IRC 

4.2 Ζνα ςκάφοσ για να ςυμμετάςχει ςτθν κλάςθ O.R.C. Club πρζπει να πλθρεί ζνα από 

τα παρακάτω κριτιρια:  

a. Να ζχει GPH μεγαλφτερο ι ίςο με 700 ι 

b. Να διακζτει μεγίςτθ και πλωριά πανιά μόνο από πολυεςτερικό υλικό που 

δεν περιζχουν υλικά όπωσ Kevlar, Carbon κλπ. 



5 υμμετοχζσ 

5.1 Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν γραμματεία τθσ Επιτροπισ 
Αγϊνων το αργότερο μζχρι τθν  Πζμπτθ 20 Ιουνίου 2013 και ϊρα 21:30, ςτο ειδικό 
ζντυπο ςυμμετοχισ του αγϊνα.  

5.2 ε κάκε ςκάφοσ να επιβαίνουν τουλάχιςτον δφο (2) ιςτιοπλόοι κάτοχοι ακλθτικϊν 
ταυτοτιτων. 

5.3 Απαιτείται παράβολο ςυμμετοχισ εκτόσ των ςκαφϊν και μελϊν του Ομίλου όπωσ 
παρακάτω 

α. Για κάκε ςκάφοσ 200 ευρϊ. 
β. για κάκε ακλθτι 20 ευρϊ.  

5.4 Η Οργανωτικι Επιτροπι δεν φζρει καμιά ευκφνθ από τυχόν ζξοδα που κα 
προκφψουν από τθν μθ αποδοχι τθσ ςυμμετοχισ ενόσ ςκάφουσ.  

5.5 Η Οργανωτικι Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να δεχκεί δθλϊςεισ ςυμμετοχισ και μετά 
τθν λιξθ του χρονικοφ ορίου υποβολισ.  

6 Δηλώςεισ υμμετοχήσ 

6.1 Η διλωςθ ςυμμετοχισ κάκε ςκάφουσ κα πρζπει να κατατεκεί προςωπικά από τον 
ιδιοκτιτθ του ι τον κυβερνιτθ του, ςτα γραφεία του ΛΟΙΑΘ ζωσ τθν τθν Πζμπτθ 20 
Ιουνίου 2013 και ϊρα 21.30.  

6.2 Σα παρακάτω ζγγραφα κα πρζπει να ςυνοδεφουν τθν Διλωςθ υμμετοχισ: 
a. Ζγκυρο για το 2013 πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ. 
b. Ζγκυρθ αςφάλεια ζναντι τρίτων. 
c. Η γραπτι άδεια τθσ εκνικισ του αρχισ, αν το ςκάφοσ φζρει διαφιμιςθ. 
d. Κατάςταςθ πλθρϊματοσ με Ονοματεπϊνυμο, Αρικμό Δελτίου Ακλθτι και 

Όμιλο ςτον οποίο αυτόσ ανικει. 
e. Σθλζφωνο και πρόςωπο επικοινωνίασ τόςο ςτο ςκάφοσ όςο και ςτθν 

ςτεριά. 
Αυτά αλλάηουν τον RRS 78.2. 

6.3 Ενςτάςεισ για κζματα καταμζτρθςθσ γίνονται αποδεκτζσ μζχρι δφο ϊρεσ από τθν 
ανακοίνωςθ των ςυμμετοχϊν. 

7 Σόποσ Διεξαγωγήσ 

7.1 Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί κυκλικά τθσ Λζςβου. 

7.2 Σο λιμάνι εκκίνθςθσ είναι Μυτιλινθ (Λζςβοσ). 

8 Πρόγραμμα 

8.1  

Ημερομηνία Ώρα Αγώνασ / Εκδήλωςη 

20/06/2013 (Πεμ) 21:30 Εγγραφζσ  

22/06/2013 (αβ) 09:00 Αγϊνασ Ανοικτισ Θάλαςςασ 
Μυτιλινθ – Μικυμνα περίπου 30 ΝΜ 

23/06/2013 (Κυρ) 09:00 Αγϊνασ Ανοικτισ Θάλαςςασ 
Μικυμνα – Αποκικα περίπου 36 ΝΜ 

24/06/2013 (Δευ) 09:00 Αγϊνασ Ανοικτισ Θάλαςςασ 
Αποκικα– Μυτιλινθ περίπου 36 ΝΜ 

 
 



 

9 Ζλεγχοσ Καταμετρήςεων και Επιθεωρήςεισ  

 Όλα τα ςκάφθ κα παραμείνουν ςτθ διάκεςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 
Καταμετριςεων και Επικεωριςεωσ ςκαφϊν, για τθν διενζργεια ελζγχων και 
επικεωριςεων, τισ θμζρεσ των επικεωριςεων ςφμφωνα με το πρόγραμμα. 
Μετριςεισ και ζλεγχοι ςυμμόρφωςθσ με τουσ κανόνεσ κα γίνονται κακόλθ τθν 
διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ, πριν ι/και μετά από κάκε ιςτιοδρομία, με ζμφαςθ ςτα 
ςκάφθ που προθγοφνται ςτισ βακμολογίεσ. 

10 Οδηγίεσ Πλου  

Οι Οδθγίεσ Πλου κα δοκοφν ςτουσ εντεταλμζνουσ εκπροςϊπουσ των 
ςυμμετεχόντων ςκαφϊν κατά τθν υποβολι τθσ Διλωςθσ υμμετοχισ. 

11 Βαθμολογία και Τπολογιςμόσ Αποτελεςμάτων 

11.1 Για τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ το ςφςτθμα βακμολογίασ που κα εφαρμοςτεί κα είναι 
το offshore time on time. 
 

12 Επιτροπή Ενςτάςεων 

Μια Επιτροπι Ενςτάςεων κα οριςκεί για τον αγϊνα, ςφμφωνα με το Παράρτθμα Ν 
των κανονιςμϊν RRS τθσ ISAF (RRS, Appendix N). Δεν υπάρχει δικαίωμα ζφεςθσ ςτισ 
αποφάςεισ τθσ ςφμφωνα με τον RRS 70.5. 

13 Ζπαθλα 

13.1 Θα απονεμθκεί ζπακλο ςτον 1o, 2o & 3o νικθτι  
 

14 Αποποίηςη Ευθφνησ 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτον αγϊνα "ΠΕΡΙΠΛΟΤ 2013", αγωνίηονται αποκλειςτικά 
με δικι τουσ ευκφνθ. Η Διοργανϊτρια Αρχι και οι οριςμζνεσ απ’ αυτιν επιτροπζσ, 
που ςχετίηονται με τθν διοργάνωςθ του αγϊνα, δεν φζρουν καμία ευκφνθ για 
ςωματικι ι υλικι ηθμιά, τραυματιςμό ι κάνατο ι ότι άλλο ικελε ςυμβεί, πριν, 
κατά τθν διάρκεια ι μετά τον αγϊνα. Κάκε ιδιοκτιτθσ ςκάφουσ ι ο αντιπρόςωπόσ 
του αποδζχεται αυτοφσ του όρουσ υπογράφοντασ τθν Διλωςθ υμμετοχισ ςτον 
αγϊνα. Προςοχι από τουσ ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να δοκεί ςτον κεμελιϊδθ 
κανόνα R.R.S. 4 «Η απόφαςθ για τθν ςυμμετοχι ι όχι ςε μια ιςτιοδρομία ανικει 
αποκλειςτικά ςτθν ευκφνθ του κάκε ςκάφουσ». 

15 Αςφάλιςη 

Όλα τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ ςτο αγϊνα "ΠΕΡΙΠΛΟΤ 2013", οφείλουν να 
διακζτουν ζγκυρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι τρίτων, με ποςό τουλάχιςτον το 
ελάχιςτο προβλεπόμενο από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. 

16 Πληροφορίεσ για την διοργάνωςη 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν διοργάνωςθ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε: 



 

Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνησ 

ΣΘ: 57  

81 100 Μυτιλινθ, Ελλάσ 

Tθλ:  +302251020204 

Φαξ: +302251020204 

Email: info@oscl.gr 
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