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Λ Ε Σ Β Ι Α Κ Ο Σ  

ΟΜ Ι Λ Ο Σ  

Ι Σ Τ Ι Ο Π Λ Ο Ϊ Α Σ  

Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ  

Θ Α Λ Α Σ Σ Η Σ  

∆εξιός Λιµενοβραχίονας 
Τ.Θ. 57 - 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ  
τηλ./ fax: 22510 20204 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

 
« Θ Ε Ρ ΜΗ  2 5 / 9 / 2 0 1 1 »  

 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 
Ο Λεσβιακός Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής θαλάσσης (Λ.Ο.Ι.Α.Θ.) 
προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοιχτής θαλάσσης µε την 
παραπάνω ονοµασία την Κυριακή 25/9/2011. 
 
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι ιστιοδροµίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους παρακάτω 
κανονισµούς, όπως αυτοί ισχύουν τον Σεπτέµβριο του 2011. 

2.1. Οι ∆ιεθνείς κανονισµοί ιστιοδροµιών της ΙSAF 2009-2012 
(R.R.S.) 

2.2. Ο διεθνής κανόνας ORC International & Club 2011 µε τους 
κανονισµούς του. 

2.3. Ο Ειδικός Κανονισµός Ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας 
ανοιχτής θάλασσας (ISAF Offshore Special Regulations) 2010-
2011. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 3 του παραπάνω 
κανονισµού. Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF µε τα 
κανάλια 16 & 69. 

2.4. Ο ∆ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα. 
2.5. Ο Ειδικός Κανονισµός Αγώνων της Επιτροπής Ανοιχτής 

θάλασσας της ΕΙΟ για σκάφη καταµετρηµένα κατά ORC Club 
έτους 2011.  

2.6. Η παρούσα προκήρυξη. 
2.7. Οι οδηγίες πλου του αγώνα, καθώς και οι τροποποιήσεις τους. 

 
3. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

3.1. ∆εν υπάρχει χορηγός της διοργάνωσης του αγώνα. 
3.2. Ο διοργανωτής όµιλος δύναται να απαιτήσει από όλα τα 

συµµετέχοντα σκάφη να επιδείξουν λογότυπο του χορηγού, εάν 
υπάρξει, σύµφωνα µε τον κώδικα διαφήµισης της ISAF (Μέρος 
II Παραρτηµάτων, Κανόνας 20.3.1 δ). 

 
4. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

4.1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα παραρτήµατα, Μέρους ΙΙ, Παράρτηµα 1 Κανόνας 
20, Κώδικας ∆ιαφηµίσεων (ISAF Advertising Code) των ∆ιεθνών 
Κανονισµών Ιστιοδροµιών της ISAF 2009-2012 χωρίς 
περιορισµούς µε την εξαίρεση ότι δεν επιτρέπεται έµµεση ή 
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άµεση διαφήµιση προϊόντων καπνού. 
4.2. Η εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων θα ισχύει από τις 07:00 

π.µ. της 25/9/2011 έως τις 7:00 π.µ. της 26/9/2011. 
4.3. Για οποιοδήποτε σκάφος φέρει ατοµική διαφήµιση απαιτείται 

έγγραφη έγκριση της ΕΑΘ, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να 
κατατεθεί µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής του. 

 
5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1. Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταµετρηµένα κατά ORC 
ολικού µήκους ίσου ή µεγαλύτερου των 7,00 µέτρων. 

5.2. ∆εν υπάρχει χρηµατικό ποσό συµµετοχής.  
 
6. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1. Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν στη 
γραµµατεία του αγώνα το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 
22/9/2011 και ώρα 21:30. 

6.2. Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να είναι γραµµένες στο ειδικό 
έντυπο που διατίθεται από τα γραφεία του Λ.Ο.Ι.Α.Θ. ή να 
γίνουν µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του Οµίλου.  

6.3. ∆εν θα γίνει δεκτή συµµετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν 
είναι σύµφωνη µε τις προϋποθέσεις των προαναφεροµένων 
άρθρων. 

 
7. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ 
Η επιτροπή αγώνα, ανάλογα µε την συµµετοχή, έχει δικαίωµα να 
συγχωνεύσει τις κλάσεις σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Η συγχώνευση 
των κλάσεων θα δοθεί στους κυβερνήτες κατά την συγκέντρωση 
κυβερνητών. 
 
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 
Για τα συµµετέχοντα σκάφη το σύστηµα βαθµολογίας που θα 
εφαρµοσθεί θα είναι το Offshore TMF.  
 
9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Η διαδροµή του αγώνα ορίζεται ως Offshore διαδροµή.  
 
10. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οι οδηγίες πλου θα διανεµηθούν στους κυβερνήτες των συµµετεχόντων 
σκαφών στη συγκέντρωση των κυβερνητών. 
 
11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
11.1. Σε όλα τα σκάφη µπορεί να γίνει έλεγχος. 
11.2. Ο έλεγχος θα αφορά τον εξοπλισµό ασφαλείας όπως ορίζεται 

από τον ORC και η κατάσταση του σκάφους σε σχέση µε το 
πιστοποιητικό καταµέτρησης του. 

 
12. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

12.1. Οι κυβερνήτες των συµµετεχόντων σκαφών οφείλουν να 
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καταθέσουν γραπτή κατάσταση µε τα ονόµατα όλων των 
επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται στη 
γραµµατεία αγώνα µαζί µε την συµµετοχή, το αργότερο µέχρι 
την ηµέρα και ώρα συγκέντρωσης κυβερνητών. 

12.2. Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωµάτων επιτρέπονται µόνον 
εφόσον ενηµερωθεί γραπτά η επιτροπή αγώνων, σε ειδικό 
έντυπο που θα διατίθεται στα γραφεία του Λ.Ο.Ι.Α.Θ. το 
αργότερο 1 ώρα πριν την έναρξη της ιστιοδροµίας. 

 
13. ΕΥΘΥΝΗ 

13.1. Όλοι οι συµµετέχοντες αγωνίζονται σύµφωνα µε τον θεµελιώδη 
κανόνα 4 των "Απόφαση για την εκκίνηση ιστιοδροµίας". 

13.2. Ο οργανωτής Όµιλος και οι επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν 
καµία ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί σε άτοµα ή πράγµατα, τόσο 
στη στεριά, όσο και στη θάλασσα κατά τη συµµετοχή τους στον 
αγώνα. 

 
14. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ 
Η συγκέντρωση των κυβερνητών θα γίνει την Πέµπτη 22/9/2011 και 
ώρα 21:00 στα γραφεία του Λ.Ο.Ι.Α.Θ. 
 
15. ΕΠΑΘΛΑ 
Έπαθλα θα απονεµηθούν στους 3 πρώτους νικητές. 
 
16. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΑΘΛΩΝ 
Η απονοµή των επάθλων θα γίνει σε χρόνο και χώρο που θα ανακοινωθεί 
έγκαιρα. 
 
17. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
ΠΕΜΠΤΗ 22/9, ΩΡΑ 20:00: Συγκέντρωση κυβερνητών  
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/9, ΩΡΑ 10:00: Έναρξη του αγώνα. 
 
Εκκίνηση: Η γραµµή εκκίνησης θα είναι σηµαδούρα µε το σκάφος 
επιτροπής, που θα είναι το φουσκωτό του αγώνα. 
 
∆ιαδροµή: Τα σκάφη θα κατευθυνθούν προς το νησάκι Βενιζέλος στον 
Κόλπο Θερµής (βόρεια της Μυτιλήνης). Το νησάκι Βενιζέλος θα αφεθεί 
αριστερά. Η διαδροµή θα γίνει µία φορά. 
 
Τερµατισµός: Αφού περάσουµε το νησάκι (το αφήνουµε αριστερά) 
τερµατίζουµε στη γραµµή που ορίζεται από το πράσινο φανάρι στη 
βραχονησίδα της εισόδου του λιµένα Μυτιλήνης και του ανατολικού 
άκρου της µαρίνας Μυτιλήνης. 
 
Απόσταση: 14 ΝΜ  
Σε περίπτωση άπνοιας ο αγώνας µεταφέρεται για άλλη µέρα ή 
µαταιώνεται βάσει της απόφασης της Επιτροπής Αγώνα.  
 



 4 

∆ιάγραµµα διαδροµής 

 
 
∆ιάγραµµα εκκίνησης 

 

∆ιάγραµµα τερµατισµού 

 
 
Σηµείο στροφής 

 


