ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΝΤΡΑΓΚΟΝ

Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν
αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ
αγώνεσ το 2011
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ
1. ΚΑΝΟΝΕΣ
Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων
Ιςτιοπλοΐασ.
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Οι ανακοινϊςεισ ςτουσ αγωνιηόμενουσ κα δθμοςιεφονται ςτον επίςθμο πίνακα ανακοινϊςεων ο
οποίοσ κα βρίςκεται ςτθν ακλθτικι γραμματεία του ΝΟΕ και κα αναδθμοςιεφονται ςτο
διαδικτυακό τόπο τθσ κλάςθσ, www.hdca.gr
3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ
3.1 Κάκε αλλαγι ςτισ οδθγίεσ πλου κα ανακοινϊνεται πριν από τισ 10:00 τθσ θμζρασ ςτθν οποία
κα τεκεί ςε εφαρμογι.
3.2 Αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα των αγϊνων κα ανακοινϊνονται μζχρι τισ 20:00 τθσ προθγοφμενθσ
θμζρασ.
4. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΙΑ
4.1 ιματα ςτθ ςτεριά κα επιδεικνφονται ςτον ιςτό που κα βρίςκεται ςτισ εγκαταςτάςεισ λιμζνοσ
του ΝΟΕ
4.2 Όταν επιδεικνφεται ο Απαντθτικόσ Επιςείων ςτθ ςτεριά ςθμαίνει «Η ιςτιοδρομία
αναβάλλεται. Σο προειδοποιθτικό ςιμα δε κα δοκεί νωρίτερα από 30 λεπτά μετά τθν
υποςτολι του». Αυτό αλλάηει τα οπτικά ςιματα αγϊνων.
5. ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
5.1 Ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτισ 16-17 Απριλίου, 14-15 Μαΐου, 17-18 επτεμβρίου, 12-13
Νοεμβρίου, 17-18 Δεκεμβρίου
5.2 ε κάκε διοργάνωςθ κα διεξαχκοφν ζξι ιςτιοδρομίεσ.
5.3 Δε κα διεξαχκοφν περιςςότερεσ από 3 ιςτιοδρομίεσ κάκε θμζρα
5.4 Η προγραμματιςμζνθ ϊρα για το προειδοποιθτικό ςιμα για τθν πρϊτθ ιςτιοδρομία τθσ κάκε
θμζρασ είναι 12:00
5.5 Σθν τελευταία θμζρα κάκε διοργάνωςθσ δε κα δοκεί προειδοποιθτικό ςιμα μετά τισ 15:00
6. ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ
Σο ςιμα τθσ κλάςθσ κα είναι λευκι ςθμαία με το λογότυπο τθσ κλάςθσ
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7. ΡΕΙΟΧΗ ΙΣΤΙΟΔΟΜΙΩΝ
Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτο Φαλθρικό όρμο
8. ΔΙΑΔΟΜΗ
8.1 Σo διάγραμμα ςτο προςάρτθμα 1 απεικονίηει τθ διαδρομι, τθν κατά προςζγγιςθ γωνία
μεταξφ των ςκελϊν, τθ ςειρά με τθν οποία πρζπει να παρακαμφκοφν και τθν πλευρά ςτθν
οποία πρζπει να αφεκοφν τα ςθμεία ςτροφισ
8.2 Όχι αργότερα από το προειδοποιθτικό ςιμα θ επιτροπι αγϊνων κα επιδεικνφει τθν κατά
προςζγγιςθ μαγνθτικι διόπτευςθ του πρϊτου ςκζλουσ
9. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟΦΗΣ
9.1 Σα ςθμεία ςτροφισ τθσ διαδρομισ κα είναι φουςκωτζσ ςθμαδοφρεσ χρϊματοσ κόκκινου
9.2 Σα ςθμεία τθσ εκκίνθςθσ κα είναι και τερματιςμοφ κα είναι ςκάφοσ τθσ επιτροπισ αγϊνων
ςτθ δεξιά πλευρά και ςθμαδοφρα με ιςτό και ςθμαία ςτθν αριςτερι πλευρά.
9.3 Ζνα ςκάφοσ τθσ επιτροπισ αγϊνων το οποίο ςθμαίνει αλλαγι τθσ διαδρομισ είναι ςθμείο
ςτροφισ ςφμφωνα με τθν οδθγία πλου 11.2.
10. ΕΚΚΙΝΗΣΗ
10.1 Η γραμμι εκκίνθςθσ κα είναι μεταξφ ιςτϊν που φζρουν πορτοκαλί ςθμαίεσ ςτα ςθμεία τθσ
εκκίνθςθσ.
10.2 Εάν ζνα ςκάφοσ εκκινιςει αργότερα από 4 λεπτά μετά το ςιμα τθσ εκκίνθςισ του, κα
βακμολογθκεί DNS χωρίσ ακρόαςθ. Αυτό τροποποιεί τθν κανόνα Α4.
11. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΜΗΣ
11.1 Για να αλλάξει το επόμενο ςκζλοσ τθσ διαδρομισ, θ επιτροπι αγϊνων κα μετακινιςει το
αρχικό ςθμείο (ι τθ γραμμι τερματιςμοφ) ςε μία νζα κζςθ.
11.2 Εκτόσ από τθν περίπτωςθ πόρτασ, τα ςκάφθ πρζπει να περάςουν ανάμεςα ςτο ςκάφοσ τθσ
επιτροπισ αγϊνων που ςθμαίνει τθν αλλαγι του επόμενου ςκζλουσ και του ςθμείου
ςτροφισ, αφινοντασ το ςθμείο ςτροφισ αριςτερά και το ςκάφοσ τθσ επιτροπισ αγϊνων
δεξιά. Αυτό αλλάηει το κανόνα 28.1.
12. ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η γραμμι τερματιςμοφ κα είναι μεταξφ ιςτϊν που φζρουν πορτοκαλί ςθμαίεσ ςτα ςθμεία του
τερματιςμοφ.
13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΙΝΩΝ
13.1 Ο κανόνασ 44.1 τροποποιείται ζτςι ϊςτε θ ποινι δφο ςτροφϊν αντικακίςταται από ποινι μίασ
ςτροφισ.
13.2 Η ποινι για παραβάςεισ των οδθγιϊν πλου 17, 18, 19, 20, 21 και 22 και των κανονιςμϊν τθσ
κλάςθσ μπορεί να είναι μικρότερθ από ακφρωςθ κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ ενςτάςεων. Η
ςυντομογραφία για τζτοια ποινι κα είναι DPI
14. ΧΟΝΙΚΑ ΟΙΑ
14.1 Σα χρονικά όρια είναι τα ακόλουκα: Χρονικό όριο τερματιςμοφ 90 λεπτά, Χρονικό όριο για τθν
παράκαμψθ του 1ου ςθμείου ςτροφισ 30 λεπτά. Εάν κανζνα ςκάφοσ δεν παρακάμψει το 1ο
ςθμείο μζςα ςτο αντίςτοιχο χρονικό όριο, θ ιςτιοδρομία κα εγκαταλείπεται.
14.2 Εάν ζνα ςκάφoσ δε τερματίςει μζςα ςε 15 λεπτά αφοφ το πρϊτο ςκάφοσ ολοκλθρϊςει τθ
διαδρομι και τερματίςει κα βακμολογθκεί DNF χωρίσ ακρόαςθ. Αυτό αλλάηει τουσ κανόνεσ
35, Α4 και Α5.
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15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15.1 Ζντυπα ενςτάςεων διατίκενται από τθν ακλθτικι γραμματεία του ΝΟΕ. Οι ενςτάςεισ και
αιτιςεισ αποκατάςταςθσ ι επανεξζταςθσ πρζπει να υποβάλλονται εκεί πριν από το
αντίςτοιχο χρονικό όριο.
15.2 Για κάκε κλάςθ το χρονικό όριο για τθν υποβολι ενςτάςεων είναι 60 λεπτά μετά τον
τερματιςμό του τελευταίου ςκάφουσ ςτθν τελευταία ιςτιοδρομία τθσ θμζρασ ι τθν
εγκατάλειψθ των ιςτιοδρομιϊν για τθν θμζρα από τθν επιτροπι αγϊνων.
15.3 Οι ενςτάςεισ από τθν επιτροπι αγϊνων και τθν επιτροπι ενςτάςεων κα ανακοινϊνονται πριν
από το χρονικό όριο υποβολισ ενςτάςεων για να ενθμερωκοφν τα εναγόμενα ςκάφθ
ςφμφωνα με τον κανόνα 61.1b
15.4 Παράβαςθ των οδθγιϊν πλου 17, 19 και 20 δε μπορεί να αποτελζςει αιτία για ζνςταςθ από
άλλο ςκάφοσ.
15.5 Σο πρόγραμμα και ο τόποσ εκδίκαςθσ των ενςτάςεων κα ανακοινϊνεται το αργότερο 30 λεπτά
μετά τό χρονικό όριο υποβολισ ενςτάςεων.
15.6 Σθν τελευταία θμζρα κάκε διοργάνωςθσ, αιτιςεισ επανεξζταςθσ κα πρζπει να υποβάλλονται:
α. Πριν από το χρονικό όριο υποβολισ ενςτάςεων αν ο αιτϊν ενθμερϊκθκε για τθν απόφαςθ
τθν προθγοφμενθ θμζρα
β. Όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά τθν ενθμζρωςθ του αιτοφντοσ για τθν απόφαςθ τθν ίδια
θμζρα.
Αυτό τροποποιεί τον κανόνα 66
15.7 Σθν τελευταία θμζρα κάκε διοργάνωςθσ, αιτιςεισ αποκατάςταςθσ από απόφαςθ τθσ
επιτροπισ ενςτάςεων κα πρζπει να υποβάλλονται όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά τθν
ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα 62.2
16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
16.1 Για κάκε διοργάνωςθ, αρκεί να ολοκλθρωκεί μία ιςτιοδρομία ϊςτε να είναι ζγκυρθ.
16.2 (α) Εάν ολοκλθρωκοφν λιγότερεσ από 6 ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα είναι το
ςφνολο των βακμϊν ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ.
(β) Εάν ολοκλθρωκοφν 6 ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα είναι το ςφνολο των
βακμϊν του ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ εξαιρουμζνθσ τθσ χειρότερθσ.
17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ζνα ςκάφοσ που εγκαταλείπει μία ιςτιοδρομία πρζπει να ειδοποιιςει τθν επιτροπι αγϊνων το
ςυντομότερο δυνατόν.
18. ΑΛΛΑΓΗ ΡΛΗΩΜΑΤΟΣ Ή ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
18.1 Αντικατάςταςθ αγωνιηόμενων δεν κα επιτρζπεται χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ άδεια από
τθν επιτροπι ενςτάςεων
18.2 Αντικατάςταςθ κατεςτραμμζνου ι απολεςκζντοσ εξοπλιςμοφ δε κα επιτρζπεται χωρίσ τθν
άδεια τθσ επιτροπισ αγϊνων. Οι αιτιςεισ αντικατάςταςθσ κα πρζπει να υποβάλλονται το
ςυντομότερο λογικά δυνατόν.
19. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΗΣΗ
Ζνα ςκάφοσ ι ο εξοπλιςμόσ του μπορεί να ελεγχκεί οποιαδιποτε ςτιγμι για ςυμμόρφωςθ με τουσ
κανονιςμοφσ τθσ κλάςεωσ και τισ οδθγίεσ πλου. τθ κάλαςςα ζνασ ελεγκτισ εξοπλιςμοφ ι
καταμετρθτισ τθσ επιτροπισ αγϊνων μπορεί να οδθγιςει ζνα ςκάφοσ αμζςωσ ςτο χϊρο που κα του
υποδείξει για ζλεγχο.
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20. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Εάν ηθτθκεί από τθν οργανϊτρια αρχι, τα ςκάφθ πρζπει να φζρουν διαφιμιςθ που κα επιλεγεί και
κα χορθγθκεί από τθν οργανϊτρια αρχι και κα τοποκετθκεί από τουσ αγωνιηόμενουσ ςτα ςκάφθ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ οργανϊτριασ αρχισ
21. ΣΚΑΦΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ
21.1 Σα ςκάφθ υποςτιριξθσ πρζπει να δθλωκοφν ςτθ γραμματεία των αγϊνων. Οι χειριςτζσ πρζπει
να είναι υπεφκυνοι για τισ μετακινιςεισ τουσ, να φοροφν το βραχιόλι αςφαλείασ (quick - stop)
που ςυνδζεται με το διακόπτθ τθσ μθχανισ κακϊσ και να είναι κάτοχοι διπλϊματοσ
ταχυπλόου.
21.2 Σα ςκάφθ υποςτιριξθσ κα πρζπει να παραμζνουν μακριά από τθν περιοχι όπου αγωνίηονται
ςκάφθ από το προειδοποιθτικό ςιμα τθσ ιςτιοδρομίασ μζχρι όλα τα ςκάφθ να τερματίςουν
τθν ιςτιοδρομία ι θ επιτροπι αγϊνων ςθμάνει αναβολι, γενικι ανάκλθςθ ι διακοπι τθσ
ιςτιοδρομίασ
21.3 Για να παρακολουκιςουν τθν ιςτιοδρομία τα ςκάφθ υποςτιριξθσ μποροφν να κινοφνται κατά
μικοσ των πλευρϊν του ςτίβου, περίπου 100 μζτρα από τθν περιοχι των ιςτιοδρομιϊν.
21.4 κάφοσ τθσ επιτροπισ αγϊνων ι τθσ επιτροπισ ενςτάςεων μπορεί να υποδείξει ςε ζνα
ςκάφοσ υποςτιριξθσ να απομακρυνκεί περιςςότερο από τθν περιοχι των ιςτιοδρομιϊν. ε
αυτι τθν περίπτωςθ το εν λόγω ςκάφοσ κα πρζπει να ςυμμορφωκεί άμεςα.
21.5 Η παράβαςθ του άρκρου 22 των οδθγιϊν πλου μπορεί να τιμωρθκεί με ακφρωςθ από τθ
ςυγκεκριμζνθ ιςτιοδρομία όλων των ςκαφϊν που ςχετίηονται με το ςκάφοσ υποςτιριξθσ ι με
άλλθ ποινι ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ επιτροπισ ενςτάςεων.
22. ΥΡΑΝΣΗ
Σα ςκάφθ δεν πρζπει να πετοφν απορρίμματα ςτθ κάλαςςα.
23. ΕΡΑΘΛΑ
Θα απονεμθκοφν ζπακλα ςτουσ τρεισ πρϊτουσ νικθτζσ κάκε διοργάνωςθσ. Η οργανωτικι αρχι
μπορεί να απονείμει περιςςότερα ζπακλα κατά τθν κρίςθ τθσ.
24. ΑΡΟΚΗΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αγωνίηονται ςφμφωνα με το κεμελιϊδθ κανόνα 4. Ο διοργανωτισ Όμιλοσ
και οι Επιτροπζσ δε φζρουν καμία απολφτωσ ευκφνθ για οτιδιποτε ςυμβεί ςε άτομα ι πράγματα
τόςο ςτθ ςτεριά όςο και ςτθ κάλαςςα κατά τθν διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ. Βλζπε τον κανόνα 4
«Απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε ιςτιοδρομία». Η διοργανϊτρια αρχι δεν αποδζχεται καμία ευκφνθ για
ηθμία υλικϊν ι τραυματιςμό ι κάνατο που δφναται να υποςτεί κανείσ από γεγονότα ςυναφι πριν, ι
κατά τθν διάρκεια, ι μετά από τθν διοργάνωςθ.
25. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλα τα αγωνιηόμενα και ςυνοδευτικά ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον τθν απαιτοφμενθ
από τθν ελλθνικι νομοκεςία ελάχιςτθ αςφαλιςτικι κάλυψθ ευκφνθσ προσ τρίτουσ
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ΡΟΣΑΤΗΜΑ 1 – Η ΔΙΑΔΟΜΗ

1

2

ΕΚΚΙΝΗΣΗ – 1 – 2 – 1 – ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τα ςθμεία ςτροφισ αφινονται αριςτερά
Ρρόκεςθ τθσ επιτροπισ αγώνων είναι θ ιςτιοδρομία να διαρκζςει 60 λεπτά.
Απόκλιςθ από τθν προτικζμενθ διάρκεια δεν αποτελεί αιτία αποκατάςταςθσ.
Αυτό αλλάηει τον κανόνα 62.1(α)

