
 
Προκήρυξη Αγώνα ΄΄ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ  2016 ΄΄ 

25 Σεπτεμβρίου 2016 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Ο Λεσβιακός Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θάλασσας (ΛΟΙΑΘ) προκηρύσσει τον 
ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοιχτής θάλασσας με την ονομασία “ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ 2016” την 
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Ανατολική θαλάσσια περιοχή 
της Μυτιλήνης.   

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω Κανονισμούς, όπως αυτοί ισχύουν 
τις ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα με τις τυχόν προσθήκες και τροποποιήσεις τους: 
 

Τους Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της ISAF (World Sailing) RRS 2013-2016  

 Τον Ειδικό Κανονισμό για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης της ISAF (World 
Sailing) OSR 2016-2017. O αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω 
κανονισμού. Όλα τα σκάφη πρέπει να έχουν VHF με κανάλια επικοινωνίας τα 16 & 
72. Για το liferaft ισχύουν οι επιταγές των αρμοδίων αρχών.  

 Τους Κανόνες Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας της ISAF (World Sailing) ERS 2013-2016  

 Τον Κανονισμό Καταμέτρησης IMS 2016  

 Τον Κανονισμό ORC Rating Systems 2016  

 Τον Διεθνή Κανονισμό IRC Rules 2016  

 Τις Ειδικές Διατάξεις της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ) για αγώνες ιστιοπλοΐας.  

 Τις Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2016 και οι 
σχετικές 

εγκύκλιοι και προσθήκες του 2016.  

 Τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα με όλες τις μέχρι 
τώρα τροποποιήσεις του ο οποίος αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS από τη δύση 
μέχρι την ανατολή του ηλίου.  

Την παρούσα Προκήρυξη του Αγώνα, τις Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις 
αυτών που θα δοθούν στη συγκέντρωση Κυβερνητών. Αν υπάρξει αντίφαση μεταξύ 
τους, υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου. Μεταξύ των Ελληνικών και των Αγγλικών 
κειμένων υπερισχύουν τα Ελληνικά κείμενα.  

Η Οργανωτική αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την Προκήρυξη Αγώνων 
έγκαιρα.  

Οι τυχόν τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον Επίσημο Πίνακα Ανακοινώσεων του 
διοργανωτή ομίλου και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης. 

 

 
 



3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  
3.1  Θα ισχύει ο Κώδικας Διαφημίσεων της World Sailing. (World Sailing 

Advertising Code).  

3.2  Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει για την διαφήμιση 

του αγώνα, τα σκάφη να φέρουν τα παρακάτω:  

a. αριθμούς πλώρης με διαφήμιση, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται 

και στις δύο πλευρές του σκάφους, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 

πλώρη.  

b. σημαία του χορηγού της διοργάνωσης, η οποία θα πρέπει να 

επιδεικνύεται στον επίτονο σε όλη την διάρκεια του αγώνα.   

3.3  Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική 

γραπτή άδεια από την Εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας 

μαζί με την δήλωση συμμετοχής.  
 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
4.1  Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του 

Διεθνούς Κώδικα Καταλληλότητας (World Sailing Eligibility Code)  

4.2  Στον αγώνα γίνονται δεκτά όλα τα σκάφη τα οποία έχουν έγκυρο 

πιστοποιητικό καταμέτρησης για το 2016, σε μία από τις παρακάτω κλάσεις:  

a.    ORC International (ORCi)   

b.   ORC Club  

c.    Να έχουν GPH μεγαλύτερο ή ίσο με 650. 

4.3    Κάθε σκάφος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία από τις παραπάνω 

κλάσεις.  

4.4    Για τα σκάφη που είναι καταμετρημένα κατά ORC CLUB χωρίς μπαλόνι θα 
υπάρξει ξεχωριστή κατηγορία στην όποια θα ενταθούν υποχρεωτικά συμφώνα με τις 
διατάξεις τις ΕΑΘ/ΕΘΟ.  Απαιτείται η εκκίνηση τουλάχιστον 3 σκαφών για την δημιουργία 
της κατηγορίας αυτής. Οι κυβερνήτες που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή 
πρέπει να το αναφέρουν στην δήλωση συμμετοχής τους. 
 

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

 

5.1  Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του 
ΛΟΙΑΘ το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20:00 και να είναι 
γραμμένες στο ειδικό έντυπο συμμετοχής του αγώνα.  

5.2      Τα παρακάτω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύουν την Δήλωση Συμμετοχής:  
a. Έγκυρο για το 2016 πιστοποιητικό καταμέτρησης.  

b. Έγκυρη ασφάλεια έναντι τρίτων.  

c. Η γραπτή άδεια της εθνικής του αρχής, αν το σκάφος φέρει διαφήμιση.  

d. Κατάσταση πληρώματος με Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Αθλητή 

και Όμιλο στον οποίο αυτός ανήκει.  

e. Τηλέφωνο και πρόσωπο επικοινωνίας τόσο στο σκάφος όσο και στην 

στεριά.  

Αυτά αλλάζουν τον RRS 78.2.  
 



5.3 Δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή στα πιστοποιητικά καταμέτρησης, μετά 

την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου (20:00 ώρα Ελλάδος), εκτός και αν καθορίζεται από την 

Επιτροπή Καταμέτρησης και έχει την έγκριση της Επιτροπής Ενστάσεων.  

 

5.4 Ενστάσεις για θέματα καταμέτρησης γίνονται αποδεκτές μέχρι δύο 

ώρες από την τελική ανακοίνωση των συμμετοχών. Αυτό αλλάζει τον RRS 62.2.  

6 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

6.1  Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην θαλάσσια περιοχή του ΒορειοΑνατολικού 
Αιγαίου.  

6.2  Το λιμάνι εκκίνησης είναι το λιμάνι Μυτιλήνης. 
 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
    

Ημερομηνία  Ώρα  Αγώνας / Εκδήλωση  

22/09/2016 (Πεμ)  20:00  Εγγραφές και συγκέντρωση Κυβερνητών 

24/09/2016 (Σαβ)  10:00  Επιθεωρήσεις  

25/09/2016 (Κυρ)  10:00  Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας  

ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ 2016 (ΟΡΤΣΑ – ΠΡΥΜΑ)      

12 νμ περίπου  

  

8.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ   
 
 Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στη διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου 

Καταμετρήσεων και Επιθεωρήσεως σκαφών, για την διενέργεια ελέγχων και 
επιθεωρήσεων, από 24/09/2016 (10:00) έως 24/09/2016 (12:00). Μετρήσεις και έλεγχοι 
συμμόρφωσης με τους κανόνες θα γίνονται καθόλη την διάρκεια της διοργάνωσης, πριν 
ή/και μετά από κάθε ιστιοδρομία, με έμφαση στα σκάφη που προηγούνται στις 
βαθμολογίες.   

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ   
 

Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των 
συμμετεχόντων σκαφών κατά την υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής.  

 

 

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
  

Για όλα τα σκάφη θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “ offshore time on time�. ”.   

11.      ΕΥΘΥΝΗ 

Οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ότι συμμετέχουν και αγωνίζονται 
αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Ούτε οι οργανωτές, ούτε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή 
που έχει σχέση με τον αγώνα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε υλικές και ηθικές 



ζημίες ή βλάβες στο υλικό, για βλάβες προερχόμενες από τραυματισμό ή θάνατο 
προσώπου στους μετέχοντες ή τρίτους, που τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή 
οιαδήποτε άλλη ώρα. 

Είναι αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν 
τη φυσική κατάσταση και το βαθμό εκπαιδεύσεως του πληρώματος, την αξιοπλοϊα του 
σκάφους του, της εξαρτίας, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις 
μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι στον 
προγραμματισμένο αγώνα. 

Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα RRS 4 των Διεθνών 
Κανονισμών Ιστιοδρομιών της ISAF «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία» καθώς 
και στα οριζόμενα στον Κανονισμό Αγώνων της ΕΑΘ/ΕΙΟ. 

Κατά την διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική η λειτουργία του VHF στο κανάλι 
16 & 74. 

12.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  
 

Μία Επιτροπή Ενστάσεων θα ορισθεί για τον αγώνα, σύμφωνα με το Παράρτημα 
Ν των κανονισμών RRS (RRS, Appendix N). Δεν υπάρχει δικαίωμα έφεσης στις 
αποφάσεις της σύμφωνα με τον RRS 70.5.  

 

13.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ/ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ  

 Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια Αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιήσει το όνομα και την εικόνα για 

κείμενο φωτογραφία η βίντεο είτε των ιδίων ή του σκάφους με το οποίο αγωνίζονται, 

για να δημοσιευτούν η να μεταδοθούν από ΜΜΕ ή για μελλοντική χρήση σαν 

διαφημιστικό υλικό, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση. Τα ονόματα των 

συμμετεχόντων και γενικά το βιογραφικό υλικό τους μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν η αναπαραχθούν με οποιονδήποτε γνωστό τρόπο. Η χρησιμοποίηση 

στοιχείων του αγώνα επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας από την 

Διοργανώτρια Αρχή.   

14.  ΕΠΑΘΛΑ  
 
Θα απονεμηθούν έπαθλα ανάλογα με την συμμετοχή. Η απονομή επάθλων 

θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. 

15.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
 

Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στο αγώνα, οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη 
ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων, με ποσό τουλάχιστον το ελάχιστο προβλεπόμενο 
από την Ελληνική Νομοθεσία.  

 
 



 

16.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης  
ΤΘ: 57  
81 100 Μυτιλήνη, Ελλάς  
Tηλ: +302251020204   Φαξ: +302251020204   Email: info@oscl.gr 


