
 
 

Προκήρυξη Αγώνα ΄΄ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ ΄΄ 
15-17 Ιουνίου 2019 

 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
Ο Λεσβιακός Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θάλασσας (ΛΟΙΑΘ) προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό 
αγώνα ανοιχτής θάλασσας με την ονομασία “ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ” το Σάββατο 15 Ιουνίου 

έως και Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην θαλάσσια περιοχή της 
Λέσβου.    

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:  
 

 Οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας της World Sailing (Racing Rules of Sailing, RRS).  

 Οι Κανόνες Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας της World Sailing (Equipment Rules of Sailing, 

ERS).  

 Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule.  

 Οι Διατάξεις της Εθνικής Αρχής (ΕΑΘ/ΕΙΟ).  

  Ο Ειδικός Κανονισμός Ανοικτής Θαλάσσης της World Sailing (Offshore Special 

Regulations, OSR).  

 Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 3 του παραπάνω κανονισμού.  Όλα τα 
σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF µε τα κανάλια 16 & 69.  

 Από τη δύση έως την ανατολή του Ηλίου, ο ∆ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής 
Συγκρούσεων στη Θάλασσα (1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981 

αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.  
 Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε 

περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου. 
  

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ   
3.1 Θα ισχύει ο Κανονισμός  WORLD SAILING (WORLD SAILING Advertising Code). 

3.2 Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισµού 2017 της WORLD SAILING (WORLD SAILING 
Advertising Code), θα ισχύει από την 08:00 του Σαββάτου 15 Ιουνίου έως και την 20:00 της 
Δευτέρας 17 Ιουνίου.  

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  
Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International και ORC Club µε 
έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης 2019 και GPH μεγαλύτερο ή ίσο του 650.  

 



5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  
5.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του ΛΟΙΑΘ το 
αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 13  Ιουνίου 2019 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:   

I. Έγκυρο για το 2019 πιστοποιητικό καταμέτρησης.   
II. Έγκυρη ασφάλεια έναντι τρίτων.   

III. Η γραπτή άδεια της εθνικής του αρχής, αν το σκάφος φέρει διαφήμιση.   
IV. Κατάσταση πληρώματος με Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Αθλητή και Όμιλο 

στον οποίο αυτός ανήκει ο αθλητής. 
V. Τηλέφωνο και πρόσωπο επικοινωνίας τόσο στο σκάφος όσο και στην στεριά. 

VI. Το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής.   
5.3 Δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή στα πιστοποιητικά καταμέτρησης, μετά την Πέμπτη 13 

Ιουνίου 2019 και ώρα 20:00 εκτός και αν καθορίζεται από την Επιτροπή Καταμέτρησης και 
έχει την έγκριση της Επιτροπής Ενστάσεων.   
5.4 Δεν θα γίνει δεκτή συµµετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνη µε τις 
προϋποθέσεις των προαναφεροµένων άρθρων.  
5.5 Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχτεί δηλώσεις συµµετοχής και µετά 
την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.  

  

6. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
6.1  Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην θαλάσσια περιοχή του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου.   
6.2  Το λιμάνι εκκίνησης είναι το λιμάνι Μυτιλήνης.  
 

7. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 15 ευρώ ανά σκάφος. 

  

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
      

Ημερομηνία   Ώρα   Αγώνας / Εκδήλωση   

13/06/2019   20:00   Εγγραφές και συγκέντρωση Κυβερνητών  

15/06/2019  09:00   Μυτιλήνη-Μόλυβος 31 ν.μ.  

16/06/2019  09:00 Μόλυβος-Αποθήκα 36 ν.μ.  

17/06/2019 09:00 Αποθήκα-Μυτιλήνη 35 ν.μ. 

 

9.  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 14/06/2019 

(08:00) έως 17/06/2019 (20:00). 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.    
 

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

11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   
Για όλα τα σκάφη και όλες τις διαδρομές θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “offshore time on 

time”.  Η έκδοση αποτελεσμάτων θα γίνει με χρήση του λογισμικού ORC Scorer. 



12.  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 αξιοπλοΐα 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 εφίσταται 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.  
 

13. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ   
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.   
 

14.  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.    

15.  ΕΠΑΘΛΑ   
Θα απονεμηθούν έπαθλα ανάλογα με την συμμετοχή. Η απονομή επάθλων θα 
γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.  

16.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ   
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στο αγώνα, οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική 
κάλυψη έναντι τρίτων σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη το 
σκάφος να έχει ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για βλάβες και για αστική ευθύνη 
(πρόσωπα και περιουσία) που να  καλύπτει  την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες 
ιστιοπλοΐας.  
 

 

17.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης   
ΤΘ: 57  81 100 Μυτιλήνη, Ελλάς   
Tηλ: +306974739695   Email: info@oscl.gr  
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                                                                                       Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα 
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