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Η Ελληνική κλάςη Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό την
αιγίδα τησ Ελληνικήσ Ιςτιοπλοϊκήσ Ομοςπονδίασ, θα διοργανώςει τισ ακόλουθεσ
διοργανώςεισ το 2011
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ΡΟΚΗΥΞΗ
1. ΚΑΝΟΝΕΣ
Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων
Ιςτιοπλοΐασ.
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
2.1 Ελλθνικά ςκάφθ που φζρουν διαφιμιςθ πρζπει να ζχουν ζγκριςθ τθσ ΕΙΟ φωτοαντίγραφο τθσ
οποίασ πρζπει να κατατεκεί ςτθ γραμματεία αγϊνων με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ.
2.2 Σα ςκάφθ μπορεί να υποχρεωκοφν να φζρουν διαφιμιςθ που κα επιλεγεί και κα χορθγθκεί από
τθν οργανϊτρια αρχι.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
3.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα ςκάφθ Dragon.
3.2 Οι κυβερνιτεσ και τα πλθρϊματα πρζπει να είναι κάτοχοι δελτίου τθσ Ε.Ι.Ο. με ετιςια ιατρικι
γνωμάτευςθ. Σα δελτία πρζπει να κατατεκοφν ςτθ γραμματεία των αγϊνων με τισ δθλϊςεισ
ςυμμετοχισ
3.3 Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να υποβλθκοφν εγγράφωσ για κάκε μία από τισ διοργανϊςεισ,
μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και το παράβολο ςυμμετοχισ, μζχρι τθν προθγοφμενθ
μζρα των αγϊνων και ϊρα 17:00 ςτθν γραμματεία των αγϊνων ι να ςταλοφν με fax ςτα 210 42
20 506 & 210 41 27 757 ι με e mail ςτο offshore@ycg.gr
4. ΡΑΑΒΟΛΑ
Σο παράβολο ςυμμετοχισ για κάκε διοργάνωςθ ορίηεται ςτο ποςό των 20 € ανά ςκάφοσ.
5. ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
5.1 Η προγραμματιςμζνθ ϊρα για το προειδοποιθτικό ςιμα για τθν πρϊτθ ιςτιοδρομία τθσ κάκε
θμζρασ είναι 12:00
5.2 ε κάκε διοργάνωςθ κα διεξαχκοφν ζξι ιςτιοδρομίεσ.
5.3 Δε κα διεξαχκοφν περιςςότερεσ από τρεισ ιςτιοδρομίεσ κάκε θμζρα.
5.4 Σθν τελευταία θμζρα κάκε διοργάνωςθσ δε κα δοκεί εκκίνθςθ μετά τισ 15:00
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6. ΚΑΤΑΜΕΤΗΣΗ
6.1 Κάκε ςκάφοσ πρζπει να προςκομίςει ζνα ζγκυρο πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ.
6.2 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 καταμετρθτισ τθσ
επιτροπισ αγϊνων μπορεί να οδθγιςει ζνα ςκάφοσ αμζςωσ ςτο χϊρο που κα του υποδείξει για
ζλεγχο.
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ
Οι οδθγίεσ πλου κα είναι διατίκενται από τθ γραμματεία του ΝΟΕ από τθν Παραςκευι 15
Απριλίου, κα δθμοςιευκοφν ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ ακλθτικισ γραμματείασ του ΝΟΕ και
κα αναδθμοςιευκοφν ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ κλάςθσ, www.hdca.gr
8. ΡΕΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξάγονται ςτον Φαλθρικό Όρμο ι οπουδιποτε αλλοφ ορίςει θ ΕΚΝ.
9. ΔΙΑΔΟΜΕΣ
Λεπτομζρειεσ για τισ διαδρομζσ κα περιλαμβάνονται ςτισ οδθγίεσ πλου
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΙΝΩΝ
10.1 Ο κανόνασ 44.1 τροποποιείται ζτςι ϊςτε θ ποινι δφο ςτροφϊν αντικακίςταται από ποινι μίασ
ςτροφισ.
10.2 Η ποινι για παραβάςεισ κανόνων τθσ κλάςθσ μπορεί να είναι μικρότερθ από ακφρωςθ κατά τθν
κρίςθ τθσ επιτροπισ ενςτάςεων.
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
11.1 Πρζπει να ολοκλθρωκεί μία ιςτιοδρομία ϊςτε θ διοργάνωςθ να είναι ζγκυρθ.
11.2 (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.
11.3 Οι ιςτιοδρομίεσ των διοργανϊςεων Α’ και Β’ Γφροσ του Πρωτακλιματοσ Ελλάδοσ κα αποτελοφν
το Πρωτάκλθμα Dragon 2011. Θα ιςχφει το άρκρο 11.2 και επιπλζον:
(γ) Εάν ολοκληρωθοφν 2 ή περιςςότερεσ ιςτιοδρομίεσ η βαθμολογία ενόσ ςκάφουσ θα είναι το
ςφνολο των βαθμών του ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ. Θα εξαιροφνται οι δφο χειρότερεσ, εφ’ όςον
ζχουν πραγματοποιηθεί 12 ιςτιοδρομίεσ ή μια αν ζχουν πραγματοποιηθεί 5 και 6 ιςτιοδρομίεσ.
12. ΣΚΑΦΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ
Σα ςυνοδά ςκάφθ πρζπει να δθλϊνονται 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.
13. ΕΡΑΘΛΑ
Ζπακλα κα απονζμονται ςτουσ τρεισ πρϊτουσ νικθτζσ.
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14. 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.
15. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
Όλα τα αγωνιηόμενα και ςυνοδευτικά ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον τθν προβλεπόμενθ
από τθν Ελλθνικι νομοκεςία αςφαλιςτικι κάλυψθ ευκφνθσ προσ τρίτουσ. Αντίγραφα των
ςυμβολαίων πρζπει να κατατεκοφν ςτθ γραμματεία των αγϊνων μαηί με τισ δθλϊςεισ
ςυμμετοχισ.
16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΗΣΗΣ:
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτουσ αγϊνεσ αποδζχονται αυτόματα ότι θ κλάςθ και ο τυχόν χορθγόσ
διατθροφν επ’ αόριςτον το δικαίωμα να δθμιουργοφν, χρθςιμοποιοφν και προβάλλουν κατά τθν
κρίςθ τουσ, κινθματογραφικζσ εικόνεσ και ηωντανζσ αναμεταδόςεισ ςε φιλμ και βίντεο, κακϊσ και
φωτογραφίεσ κατά τθν διάρκεια των αγϊνων και μετά τθν λιξθ τουσ, χωρίσ καμία οικονομικι
απαίτθςθ, κακϊσ επίςθσ να χρθςιμοποιοφν και να αναπαράγουν κακ’ οιονδιποτε γνωςτό τρόπο
τα ονόματα, βιογραφικό υλικό και φωτογραφίεσ των ςυμμετεχόντων.
17. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ:
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ, επικοινωνιςτε με τθ γραμματεία των αγϊνων,
ςτα γραφεία των ναυτακλθτικϊν εγκαταςτάςεων του ΝΟΕ ςτο Μικρολίμανο, τθλζφωνα & fax:
210 – 42 20 506 και 210 – 41 27 757. Web Site: www.ycg.gr Email: offshore@ycg.gr.

