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ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ 

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ « ΓΟΛ Ε Μ Η Σ »  
Κυριακή 21 Απριλίου 2019 

 
 

1 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 
Ο Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας προκηρύσσει τον αγώνα Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής 
Θάλασσας «ΓΟΛΕΜΗΣ» την Κυριακή 21 Απριλίου 2019. 

 
2 ΚΑΝΟΝΕΣ 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες: 
2.1 Τους Διεθνείς Κανόνες Ιστιοδρομιών (RSS) της ISAF 2017 – 2020 (ISAF Racing Rules 

of Sailing). 
2.2 Τους Κανόνες Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας της ISAF 2017 – 2020 (Equipment Rules of 

sailing, ERS). 
2.3 Τον κανονισμό καταμέτρησης IMS 2019  
2.4 Τον κανονισμό ORC Rating System 2019 
2.5 Τον κανονισμό IRC Rule 2019 
2.6 Τον Ειδικό Κανονισμό Ασφαλείας για Αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θάλασσας της 

ISAF 2019 – 2020 (ISAF Offshore Special Regulations). Ο αγώνας κατατάσσεται στην 
κατηγορία 4 των παραπάνω κανονισμών.  

2.7 Τις Διατάξεις της Ε.Ι.Ο 
2.8 Τις Ειδικές Διατάξεις Ε.Α.Θ για αγώνες Ανοιχτής Θάλασσας 2019. 
2.9 Τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει τις ημέρες του αγώνα. Από τη δύση έως την ανατολή του 
ηλίου ο ΔΚΑΣ αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS. 

2.10 Την παρούσα Προκήρυξη, τις Οδηγίες Πλου και τις τροποποιήσεις τους. Σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ Προκήρυξης και Οδηγιών Πλου, ισχύουν οι οδηγίες 
πλου (Τροποποίηση RRS 63.7). 

 
 

3 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  
3.1 θα ισχύσει ο κώδικας διαφημίσεων 20 της ISAF (ISAF Advertising Code). 
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3.2 Τα σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν τη σχετική άδεια από την 
Εθνική τους Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με τη δήλωση 
συμμετοχής στον αγώνα. 

3.3 Οι σχετικές διατάξεις θα έχουν ισχύ από την 07:00 της 21ης  Απριλίου έως την 07:00 
της 22ης  Απριλίου 2019. 

3.4 Ο διοργανωτής Όμιλος μπορεί να απαιτήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να 
φέρουν διαφήμιση της διοργάνωσης την οποία θα επιλέξει και θα προμηθεύσει ο 
διοργανωτής, όπως διαφήμιση στην πλώρη, διακριτικούς αριθμούς πλώρης, 
σημαία στην πρύμνη, σημαία κατά τον ελλιμενισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τον κώδικα 
διαφημίσεων 20 της ISAF. 

3.5 Ο διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει επίσης την τοποθέτηση βιντεοκάμερας ή 
συσκευής εντοπισμού στα συμμετέχοντα σκάφη, με δικά του έξοδα. 

3.6 Όταν μια διαφήμιση δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί πρέπει να διαγράφεται. 

 
4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, ORC club με 
έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης 2019. 

4.2 Το δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα για όλα τα σκάφη ορίζεται στα 20 € 

 
5 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

5.1 Τα σκάφη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον Ν.Ο. Λευκάδος έως το Σάββατο 
20/04/2019 ώρα 19:00.  

5.2 Ένα σκάφος για να δηλώσει συμμετοχή πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω έντυπα: 
I Συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής 
II Κατάσταση πληρώματος 
III Αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού καταμέτρησης 2019 όπως απαιτούν 

η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί κλάσης. 
IV Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους εν ισχύ. 
V Αν υπάρχει διαφήμιση, άδεια από την αρμόδια Εθνική Αρχή. 
VI Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του σκάφους. 

5.3 Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι καταστάσεις πληρώματος πρέπει να είναι 
γραμμένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη Γραμματεία του Αγώνα και 
μπορούν να σταλούν με Fax ή e-mail στον Ν.Ο Λευκάδος. 
5.4 Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να γίνουν δεκτές κατά την κρίση 
της Επιτροπής Αγώνα.  

 
6 ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 

6.1 Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να 
καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των πληρωμάτων σε ειδικό 
έντυπο που διατίθεται από τη Γραμματεία του Αγώνα το αργότερο με τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής. 



6.2 Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνο μετά από γραπτή 
ενημέρωση της Επιτροπής Αγώνα σε ειδικό έντυπο που διατίθεται μαζί με τις 
Οδηγίες Πλου το αργότερο 1 ώρα πριν από την έναρξη της ιστιοδρομίας.  

6.3 Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπροσώπου του 
σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνα, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς 
κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη 
συγκεκριμένη ιστιοδρομία. 

6.4 Το συνολικό βάρος των μελών του πληρώματος κάθε σκάφους ORCi & ORC Club 
πρέπει να είναι εντός του επιτρεπόμενου μέγιστου και ελάχιστου όπως αυτό 
αναγράφεται στο πιστοποιητικό καταμέτρησης.   

 
7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

7.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αγώνων 
της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο. 

7.2 Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για 
συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Όλα τα 
σκάφη θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής Αγώνα για τη διενέργεια ελέγχων και 
επιθεωρήσεων από την 09:00 ώρα το Σάββατο 20 Απριλίου έως την 20:00 ώρα την 
Κυριακή 21 Απριλίου 2019. 

7.3 Στη διάθεση της Επιτροπής θα υπάρχει στο κάθε σκάφος πλήρες αντίγραφο του 
πιστοποιητικού καταμέτρησης.   

7.4 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της 
επιθεώρησης να καταθέσει στο κλιμάκιο ελέγχου κατάλογο των πανιών που 
βρίσκονται στο σκάφος. 

7.5 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με 
τον κανονισμό R.R.S 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνο με τους 
κανονισμούς της κλάσης και να διασφαλίζει ότι το πιστοποιητικό καταμέτρησης 
είναι εν ισχύ και έγκυρο.  

 
8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

8.1 Παρασκευή 19/04/2019: Δηλώσεις Συμμετοχής-Συγκέντρωση Κυβερνητών.  
8.2 Κυριακή 21/04/2019: Εκκίνηση Ιστιοδρομίας στις 14:00 Λευκάδα – Πρέβεζα - 

Λευκάδα.   
8.3 Οι λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα δοθούν στην συγκέντρωση κυβερνητών 

αναλόγως των καιρικών συνθηκών. 

  
9  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ  

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 
21:00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Μαρίνα Λευκάδας.  
 

10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ   



Οι Οδηγίες Πλου θα διατίθενται στη συγκέντρωση των Κυβερνητών στις 
εγκαταστάσεις του Ομίλου. 

 
11 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ιόνιο στην περιοχή μεταξύ Λευκάδας - Πρέβεζας.  

 
12 ΚΛΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

12.1 Οι αγωνιζόμενες κλάσεις είναι ORC club, ORC international. 
12.2 Η Επιτροπή του Αγώνα μπορεί να διαχωρίσει ή να συνενώσει τα σκάφη κάθε 

κλάσης σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων σκαφών και το 
βαθμό ικανότητας κάθε σκάφους. Οι καταστάσεις των συμμετεχόντων σκαφών και 
οι τυχόν υποδιαιρέσεις σε κατηγορίες θα δοθούν στους αγωνιζόμενους με τις 
Οδηγίες Πλου. 

 
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ  

13.1 Θα εφαρμοστεί το Performance Curve Scoring  - Ocean Course. 

 
14 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

14.1 Θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας των RRS (Low Point Scoring 
System, RRS Appendix A). 

 
15  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

15.1 Όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με VHF, με 
δυνατότητα επικοινωνίας, εκτός από τα υποχρεωτικά, τουλάχιστον στα κανάλια 16 
– 12 – 9 – 8 – 6. 

15.2 Η χρήση των τηλεπικοινωνιών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Κανόνες. Εκτός 
από την επικοινωνία με την Επιτροπή Αγώνα, όσο ένα σκάφος αγωνίζεται δεν 
πρέπει να εκπέμπει, ούτε να λαμβάνει μέσω τηλεπικοινωνιών μηνύματα που δεν 
είναι διαθέσιμα σε όλα τα σκάφη. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και για τα κινητά 
τηλέφωνα. 
 
 

16 ΕΠΑΘΛΑ  
16.1 Θα απονεμηθούν κύπελλα στον 1ο, 2ο και 3ο νικητή της κατάταξης. Σε όλους τους 

συμμετέχοντες θα απονεμηθούν Αναμνηστικά Διπλώματα. 

 
17 ΑΠΟΚΥΡΗΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

17.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα «ΓΟΛΕΜΗΣ 2019», αποδέχονται ότι διέπονται 
από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS 2017 - 2020), τις 
Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα. Όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν 
στον αγώνα με αποκλειστικά δική τους  ευθύνη. Όλοι οι συμμετέχοντες 



αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για τις ναυτικές 
ικανότητες του σκάφους τους, τον εξοπλισμό ασφαλείας και τις ικανότητες του 
πληρώματος. 

17.2 Ο Ν.Ο Λευκάδος, η Επιτροπή Αγώνα, η Επιτροπή Ενστάσεων, ο χορηγός του αγώνα, 

εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στη διοργάνωση του 

Αγώνα «ΓΟΛΕΜΗΣ 2019» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, 

ταλαιπωρία, υλικές ζημιές ή τραυματισμό ή θάνατο που ενδεχομένως προκύψουν 

στη στεριά ή στη θάλασσα, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον αγώνα. 

 Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους ή ο εκπρόσωπός του αποδέχεται τους  όρους αυτούς 

με την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής. 

17.3 Εφιστούμε την προσοχή  στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους Ι των 

Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. «Απόφαση για την συμμετοχή σε 

ιστιοδρομία». 

 
18 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Όλα τα σκάφη που θα συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να διαθέτουν την ελάχιστη 
προβλεπόμενη από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη προς τρίτους. Αντίγραφο του 
ασφαλιστήριου συμβολαίου ή βεβαίωσης ασφάλισης του σκάφους πρέπει να 
κατατεθεί μαζί με τη δήλωση συμμετοχής του σκάφους στη διοργάνωση.  
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να αναφέρει ρητά ότι το σκάφος είναι 
ασφαλισμένο προς τρίτους και κατά τη διάρκεια αγώνων Ιστιοπλοΐας. 

 
19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη 
γραμματεία του Ν.Ο. Λευκάδος.  

Τηλ: 26450 – 25660, Κιν.: 6973407260, 6982571555 
Fax: 26450 – 25660 
e-mail: nolefkada@gmail.com 

 


