ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΣΗ DRAGON (ΕΚΝ)
Σταθεροί κανονισμοί διεξαγωγής των αγώνων με σκάφη κλάσης Dragon.
Α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
* Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009 – 2012.
* Οι κανονισμοί της IDA.
* Η προκήρυξη του αγώνα.
* Οι οδηγίες πλου.
* Οι σχετικές εγκύκλιοι της ΕΙΟ.
Β) ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ:
Οι αγώνες κατατάσσονται στην κατηγορία C σύμφωνα με το άρθρο 20 του
Παραρτήματος 4 των κανονισμών.
Η εφαρμογή των διατάξεων του παραρτήματος θα ισχύει από την 07:00 του Σαββάτου
μέχρι και την 12:00 της Δευτέρας ή ανάλογα μία ημέρα πριν και μία ημέρα μετά την
διεξαγωγή των αγώνων.
Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της ΕΙΟ και της ΕΚΝ
φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία Αγώνων με τη δήλωση
συμμετοχής.
Γ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να κατατίθενται εγγράφως ή να γνωστοποιηθούν στη
γραμματεία της κλάσης ή του ΝΟΕ, μαζί με τα απαραίτητα συνημμένα μέχρι την
προηγουμένη ημέρα των αγώνων και ώρα 10:00, τηλ. & fax: 210 4220506, e mail:
offshore@ycg.gr.
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Δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Οι αγώνες θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της κλάσης ή στον πίνακα ανακοινώσεων
του ΝΟΕ και κατά κανόνα θα διεξάγονται κατά τις ημέρες Σάββατο και/ή Κυριακή, περί
ώραν 12:00 μ.μ.
Οι ιστιοδρομίες θα είναι έξι (6) για κάθε αγώνα και δεν θα διεξάγονται περισσότεροι των
τριών (3) ημερησίως.
Ο αγώνας θα είναι έγκυρος εφ’ όσον διεξαχθεί έστω και μία ιστιοδρομία.
Απαγορεύεται εκκίνηση κατά την Κυριακή μετά την 15:00 ώρα.
Λεπτομέρειες του προγράμματος αγώνων θα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του
ΝΟΕ.
Ε) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ:
Οι οδηγίες θα διατίθενται από την κλάση και θα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων
του ΝΟΕ, μαζί με τα ονόματα των Επιτροπών (Αγώνος και Ενστάσεων) και των
ιστιοδρομιών (ως εν Ζ΄ κατωτέρω).
ΣΤ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:
Οι ιστιοδρομίες θα διεξάγονται στον Φαληρικό Όρμο ή οπουδήποτε αλλού ορίσει η
ΕΚΝ.
Ζ) ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:
Οι διαδρομές των ιστιοδρομιών θα καθορίζονται από την κλάση, εφ’ όσον υπάρχει ανά
περίπτωση βεβαιότητα περί των καιρικών συνθηκών, διαφορετικά θα καθορίζονται από
την Επιτροπή αγώνων και κατά την κρίση των μελών της, σε όλες τις λεπτομέρειες ή
προσαρμογές.
Η) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
Θα ισχύει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας.
Για να είναι έγκυρος ο αγώνας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 1
ιστιοδρομία.
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Εάν πραγματοποιηθούν πέντε ιστιοδρομίες θα μετράνε όλες για τον υπολογισμό της
συνολικής βαθμολογίας κάθε σκάφους. Εάν πραγματοποιηθούν έξι ιστιοδρομίες θα
εξαιρείται η χειρότερη για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας κάθε σκάφους.
Τα αποτελέσματα των αγώνων α΄ και β΄ γύρου του Πρωταθλήματος Ελλάδος
αθροιζόμενα θα αποδίδουν την τελική βαθμολογία του Πρωταθλήματος Dragon εκάστου
έτους.
Θ) ΕΥΘΥΝΗ:
Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRSISAF. Η κλάση και οι Επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε
συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια
των αγώνων.
Ι) ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη
ευθύνης προς τρίτους για ποσό όχι λιγότερο από 300.000 €. Αντίγραφο του συμβολαίου
πρέπει να κατατίθεται στη γραμματεία του ΝΟΕ ή της κλάσης μαζί με τις δηλώσεις
συμμετοχής.
ΙΑ) ΕΠΑΘΛΑ:
Έπαθλα θα απονέμονται στους τρεις πρώτους νικητές και η απονομή αυτών θα γίνεται σε
τόπο και χρόνο που θα ορίζεται από την κλάση.
ΙΒ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Όλοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες αποδέχονται αυτόματα ότι η κλάση και ο τυχόν
χορηγός διατηρούν επ’ αόριστον το δικαίωμα να δημιουργούν, χρησιμοποιούν και
προβάλλουν κατά την κρίση τους, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές
αναμεταδόσεις σε φιλμ και βίντεο, καθώς και φωτογραφίες κατά την διάρκεια των
αγώνων και μετά την λήξη τους, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση, καθώς επίσης να
χρησιμοποιούν και να αναπαράγουν καθ’ οιονδήποτε γνωστό τρόπο τα ονόματα,
βιογραφικό υλικό και φωτογραφίες των συμμετεχόντων.
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ΙΓ) ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:
Όλα τα σκάφη (και τα ιστία τους) που συμμετέχουν στους αγώνες πρέπει να είναι
καταμετρημένα και πιστοποιημένα, όπως προβλέπεται από την IDA.
Η κλάση έχει δικαίωμα κατά παν στάδιο προ, ενδιάμεσα και μετά τους αγώνες, να
επιθεωρήσει τα σκάφη και τα ιστία, προς διακρίβωση τηρήσεως των όρων των
κανονισμών της IDA.
ΙΔ) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Η κλάση θα ανακοινώνει δια παντός τρόπου την Επιτροπή διεξαγωγής εκάστου αγώνος,
όπως επίσης και την Επιτροπή Ενστάσεων. (Γενική ανακοίνωση, ανάρτηση ανακοίνωσης
στον πίνακα αν/σεων Λιμένος του ΝΟΕ, site της κλάσης κλπ).
ΙΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Πληροφορίες για κάθε αγώνα θα χορηγούνται από την κλάση και από την Αθλητική
Γραμματεία του ΝΟΕ, από Τρίτη έως Κυριακή και κατά τις ώρες 09,00 έως 16,00:
Τηλέφωνο
Κινητό
Fax
Email
Website

:
:
:
:
:

210-4127-757
6909-046-526
210-4220-506
offshore@ycg.gr
www.ycg.gr

ΙΣΤ) ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΑΤ’ ΈΤΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΛΑΣΗΣ DRAGON:
1)
2)
3)
4)
5)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
–
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ –
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ –
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΡΟΠΑΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
–

MARITIME CUP
Α΄ ΓΥΡΟΣ
Β΄ ΓΥΡΟΣ
PIRAEUS TROPHY

Περί το τέλος εκάστου έτους η Κλάση θα ανακοινώνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής
των ανωτέρω αγώνων, οι οποίες θα μπορούν να τροποποιηθούν μόνον λόγω καιρικών
συνθηκών, μη επιτρεπουσών την διεξαγωγή τους και ανωτέρας βίας ή σπουδαίου
αποτρεπτικού λόγου.

5

Η κλάση θα παρέχει υποστήριξη σε αγώνες Dragon που θα διοργανώνονται από την ΕΙΟ
ή τους Ομίλους.
ΙΖ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Οι παρόντες μόνιμοι και σταθεροί κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων κλάσης Dragon θα
αναπροσαρμόζονται αυτομάτως, εφ’ όσον υπάρξει αλλαγή των προβλεπομένων
κανονισμών της ISAF, της IDA και της ΕΙΟ.
Σε περίπτωση κατά την οποία έχει προκύψει αλλαγή ως ανωτέρω και η Ελληνική Κλάση
Dragon δεν έχει προλάβει να ανακοινώσει την δέουσα προσαρμογή, τότε θα
εφαρμόζονται οι τροποποιημένοι κανονισμοί.

