ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Ναυτικός Όμιλος Σπετσών διοργανώνει το διασυλλογικό αγώνα
«ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΜΑΤΑΣ»
για σκάφη OPTIMIST, BUG, LASER (4.7), Καΐκια
στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2016
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανονισμούς όπως αυτοί ορίζονται στους Κανονισμούς
Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2013-2016.
Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση,
αμέσως μετά τον τερματισμό του.
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διακριτικά ή διαφήμιση που θα επιλεγεί και
θα χορηγηθεί από τον διοργανώτή
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες κάτοχοι έγκυρου δελτίου της Ε.Ι.Ο. Τα
δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων με τις δηλώσεις συμμετοχής.
3.2 Για την κατηγορία Optimist, μπορούν να λάβουν μέρος αθλητές των οποίων το έτος
γέννησης είναι το 2001 και μετά.
3.3 Το παράβολο για την συμμετοχή στον αγώνα είναι 25€ για δηλώσεις που θα κατατεθούν στη Γραμματεία του αγώνα μέχρι τις 26 Αυγούστου και 35€ για τις δηλώσεις που
θα κατατεθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία.
3.4 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν εγγράφως μέχρι και την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στην γραμματεία των αγώνων ή με e mail
στο racing@nosp.gr.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016, 11.00 Αγιασμός - 12:00 Ιστιοδρομίες – 19.00 Welcome
 Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016, 12:00 Ιστιοδρομίες – 18.00 Aπονομές
Έχουν προγραμματιστεί συνολικά έξι ιστιοδρομίες.
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου
και ώρα 09:00.
Στις οδηγίες πλου θα προσδιορίζεται και ο τρόπος που οι αθλητές – αθλήτριες ή οι
προπονητές τους θα δηλώνουν απόπλου και κατάπλου, που είναι υποχρεωτικός.
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Μπουγάζι των Σπετσών.
7. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις οδηγίες πλου.
Τα καΐκια θα ακολουθήσουν διαφορετική διαδρομή από τα σκάφη “τριγώνου”.

8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
8.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, Παράρτημα Α των RRS
8.2 Πρέπει να πραγματοποιηθούν τρεις ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρος ο αγώνας.
8.3 Εάν πραγματοποιηθούν τρεις ιστιοδρομίες, θα υπολογισθούν όλες για τη βαθμολογία
ενός σκάφους. Εάν πραγματοποιηθούν 4 και άνω ιστιοδρομίες εξαιρείται η χειρότερη.
9. ΠΟΙΝΕΣ
9.1 Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί απόπλους ή κατάπλους από αθλητή - αθλήτρια
ή τον προπονητή τους, το σκάφος θα θεωρείται DNC.
9.2 Όλοι οι συνοδοί προπονητές οφείλουν να έχουν μαζι τους VHF και να είναι σε
συνεχή επαφή με την επιτροπή αγώων. Σε περίπτωση παράβασης της σχετικής
υποχρέωσης, κατόπιν αναφοράς της επιτροπής αγώνων, μπορεί να επιβληθεί από
την Επιτροπή Ενστάσεων ποινή στους αθλητές του, που μπορεί να είναι και
μικρότερη της ακύρωσης.
9.3 Λοιπές ποινές όπως προσδιορίζονται στις Οδηγίες Πλου.
10. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι χειριστές πρέπει
να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώματος
ταχυπλόου.
Υποχρεωτικά όλοι οι προπονητές θα πρέπει να έχουν VHF, συντονισμένο στο κανάλι
72, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
11. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
11.1 Τα συμμετέχοντα σκάφη που προέρχονται από ομίλους εκτός Σπετσών μπορούν να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.ΣΠ. ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
11.2 Θα ληφθεί μέριμνα για την παροχή εκπτώσεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
διαμονής και εστίασης.
12. ΕΠΑΘΛΑ
12.1 Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών Laser 4.7 και Bug.
12.2 Στα Optimist στους τρεις πρώτους νικητές αγοριών, κοριτσιών, παίδων και κορασίδων
(γεννημένοι το 2005 ή αργότερα).
12.3 Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 04/09/2016 στη Πλατεία Ποσειδωνίου,
μετά το πέρας των ιστιοδρομιών (~ 18.00).
13. ΕΥΘΥΝΗ
Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Ο
διοργανωτής όμιλος 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 του αγώνα.
14. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους. Αντίγραφα των
συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.
15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του
αγώνα, στα γραφεία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΟΣΠ στην ΑΚΣΣ, Σπέτσες.
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