
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΑ     

 " ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ 2013 "
21 Σεπτεμβρίου 2013

 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ   ΟΜΙΛΟΣ
Ο Λεσβιακός Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής θαλάσσης (ΛΟΙΑΘ) προκηρύσσει τον 
ιστιοπλοϊκό αγώνα  Όρτσα – Πρίμα (με τοποθέτηση offset) απόστασης 12 νμ., με 
την ονομασία "Καραβόγιαννος 2013" το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013.

 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
2.1 Ο αγώνας ‘Καραβόγιαννος 2013’ θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες, 
όπως  αυτοί  αναφέρονται  στους  Διεθνείς  Κανονισμούς  Ιστιοδρομιών  Ι.S.A.F. 
(R.R.S.) 2013-2016.

2.2  Επιπρόσθετα θα ισχύουν και οι παρακάτω κανόνες:

        α.  Ο Κανόνας IMS 2013
        β.  Ο κανόνας O.R.C. Rating Systems Rules 2013
        γ.  Ο κανόνας Ι.R.C. Rating Systems Rules 2013
        δ.  Η προσθήκη της Εθνικής Αρχής Ε.Α.Θ. της (Ε.Ι.Ο.) στους Διεθνείς
             Κανονισμούς για τους αγώνες ανοικτής θάλασσης 2013.
        ε.  O Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα.
     στ.   Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής
             θαλάσσης I.S.A.F. Offshore Special Regulations 2013-2016.
• Όλες  οι  ιστιοδρομίες  κατατάσσονται  στην  κατηγορία  4  του 
κανονισμού.
• Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72.

  3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν τη σχετική γραπτή άδεια 
από την Εθνική αρχή της Ε.Ι.Ο. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης μαζί με την δήλωση 
συμμετοχής πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία Αγώνων.

  4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1 Στον αγώνα γίνονται δεκτά όλα τα σκάφη καταμετρημένα κατά ORC ολικού 
μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7,00 μέτρων. Τα σκάφη πρέπει να έχουν έγκυρο 
πιστοποιητικό καταμέτρησης για το  2013, σε μία από τις κλάσεις 



ORCi, ORC Club από την Ε.Ι.Ο. 
 Ένα σκάφος για να συμμετάσχει στην κλάση O.R.C. Club πρέπει ένα από τα 
παρακάτω κριτήρια:
         α.  Να έχει GPH μεγαλύτερο ή ίσο με 700 ή
         β.  Να διαθέτει μεγίστη και πλωριά πανιά μόνο από πολυεστερικό υλικό που 
              δεν περιέχουν υλικά όπως Kevlar, Carbon κλπ.

4.2 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές – αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο. με 
ετήσια ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του 
ΛΟΙΑΘ.

4.3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κυβερνήτες και πληρώματα, μέλη του ομίλου και 
σε κάθε σκάφος να επιβαίνουν τουλάχιστον δυο (2) ιστιοπλόοι κάτοχοι 
αθλητικών ταυτοτήτων.

4.4. Απαιτείται παράβολο συμμετοχής εκτός των σκαφών και μελών του Ομίλου 
όπως παρακάτω:
                                 α.   Για κάθε σκάφος 200 ευρώ.
                                 β.   Για κάθε αθλητή 20 ευρώ.

4.5. Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη από τυχόν έξοδα που θα 
προκύψουν από την μη αποδοχή της συμμετοχής ενός σκάφους. 

4.6. Η Οργανωτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και 
μετά την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

  5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1. Οι δήλωση συμμετοχής κάθε σκάφους θα πρέπει να κατατεθεί προσωπικά 
από τον ιδιοκτήτη του ή τον κυβερνήτη του, στα γραφεία του ΛΟΙΑΘ το αργότερο 
μέχρι την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 21: 30.

5.2. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που 
διατίθεται από τα γραφεία του ΛΟΙΑΘ.

5.3. Τα παρακάτω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύουν την Δήλωση Συμμετοχής:
            α.  Έγκυρο για το 2013 πιστοποιητικό καταμέτρησης.
            β.  Έγκυρη ασφάλεια έναντι τρίτων.
            γ.  Η γραπτή άδεια της εθνικής του αρχής, αν το σκάφος φέρει διαφήμιση.
            δ.  Κατάσταση πληρώματος με Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Αθλητή 
                  και  Όμιλο στον οποίο αυτός ανήκει.
            ε.  Τηλέφωνο και πρόσωπο επικοινωνίας τόσο στο σκάφος όσο και στην
                 στεριά.
            Αυτά αλλάζουν τον RRS78.2.
5.4. Ενστάσεις για θέματα καταμέτρησης γίνονται αποδεκτές μέχρι δύο ώρες από 
την ανακοίνωση των συμμετοχών. 
5.5. Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφ' όσον 
ενημερωθεί γραπτά η επιτροπή αγώνων, σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται απ’ 
αυτήν και το αργότερο 1 ώρα πριν την έναρξη της κάθε ιστιοδρομίας.



  6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
Για τα συμμετέχοντα σκάφη το σύστημα βαθμολογίας που θα εφαρμοσθεί θα 
είναι το Inshore Time on Time .

  7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Για όλα τα σκάφη θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας  σύμφωνα με το 
παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της ISAF RRS 2013-2016.

  8. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
8.1. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Ανατολική θαλάσσια περιοχή της Μυτιλήνης.
8.2. Το λιμάνι εκκίνησης είναι της Μυτιλήνης (Λέσβος).

  9.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
                            Πέμπτη     19/ 09/2013        21 : 30                Εγγραφές 
                            Σάββατο  21/ 09/2013        16 : 00                Εκκίνηση του Αγώνα

  10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
10.1  Όλα  τα  σκάφη  θα  παραμείνουν  στη  διάθεση  της  Επιτροπής  Ελέγχου 
Καταμετρήσεων  και  Επιθεωρήσεως  σκαφών,  για  τη  διενέργεια  ελέγχων  και 
επιθεωρήσεων, τις ημέρες των επιθεωρήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Μετρήσεις και  έλεγχοι  συμμόρφωσης με τους κανόνες θα γίνονται  καθόλη τη 
διάρκεια  της  διοργάνωσης  με  έμφαση  στα  σκάφη  που  προηγούνται  στις 
βαθμολογίες.
10.2.  Ο έλεγχος θα αφορά τον εξοπλισμό ασφαλείας όπως ορίζεται  από τον 
ORC και  την  κατάσταση  του  σκάφους  σε  σχέση  με  το  πιστοποιητικό 
καταμέτρησης του.

   11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των 
συμμετεχόντων σκαφών κατά την υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής.

  12. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μια Επιτροπή Ενστάσεων θα ορισθεί για τον αγώνα, σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ν των κανονισμών RRS της ISAF (RRS Appendix N). Δεν υπάρχει 
δικαίωμα έφεσης στις αποφάσεις της σύμφωνα με τον RRS 70.5. 

  13.ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθεί έπαθλο στον 1ο, 2ο & 3ο νικητή.

  14. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘYΝΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα “Καραβόγιαννος 2013” , αγωνίζονται 
αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η Διοργανώτρια Αρχή και οι ορισμένεςαπ’ 
αυτήν επιτροπές, που σχετίζονται με την διοργάνωση του αγώνα, δεν φέρουν 
καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε 
συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα. Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους ή ο 
αντιπρόσωπος του αποδέχεται αυτούς τους όρους υπογράφοντας την Δήλωση 
Συμμετοχής στον αγώνα. Προσοχή από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να δοθεί 
στον θεμελιώδη κανόνα 4 του RRS – ISAF «H απόφαση για την συμμετοχή ή όχι σε 
μια ιστιοδρομία ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη του κάθε σκάφους».



  15.ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Όλα  τα  συμμετέχοντα  σκάφη  οφείλουν  να  διαθέτουν  έγκυρη  ασφαλιστική 
κάλυψη έναντι τρίτων, με ποσό τουλάχιστον το ελάχιστο προβλεπόμενο από την 
Ελληνική Νομοθεσία.

  16. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
Η συγκέντρωση των κυβερνητών θα γίνει  την Πέμπτη  19 Σεπτεμβρίου 2013 και 
ώρα 20 : 30  στα γραφεία του ΛΟΙΑΘ.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  για  την  διοργάνωση  παρακαλούμε 
επικοινωνήστε:

Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης
ΤΘ: 57
81 100 Μυτιλήνη 
Τηλ.:  +30 22510 20204
Φαξ: +30 22510 20204
Email: info@oscl.gr


