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ΗΣΗΟΠΙΟΗΘΟ ΟΚΗΙΟ ΘΔΡΘΤΡΑ 

                          ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΙΣΙΟΠΛΟΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΑ 2022 

              

                        ΓΗΑ ΘΑΦΖ ΘΑΣΑΚΔΣΡΖΚΔΛΑ ΘΑΣΑ  

ORCi & ORC Club 

 
Ζ ζεκείσζε «[DP]» ζε έλα θαλφλα ζηελ Πξνθήξπμε ηνπ αγψλα ζεκαίλεη φηη ε πνηλή γηα παξάβαζε 
ηνπ θαλφλα απηνχ κπνξεί, θαηά ηελ δηαθξηηηθή εμνπζία ηεο Eπηηξνπήο Eλζηάζεσλ, λα είλαη κηθξφηεξε 
απφ ηελ αθχξσζε. 

Ζ ζεκείσζε «[NP]» ζε έλα θαλφλα ζεκαίλεη φηη έλα ζθάθνο δελ κπνξεί λα θάλεη έλζηαζε θαηά άιινπ 
ζθάθνπο γηα παξάβαζε απηνχ ηνπ θαλφλα, ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ RRS 60.1(a). 

Ζ ζπληνκνγξαθία «ΠΑ» ζεκαίλεη Πξνθήξπμε ηνπ Αγψλα θαη ε ζπληνκνγξαθία «ΟΠ» ζεκαίλεη 
Οδεγίεο Πινπ. 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟ 

Ο ΗΣΗΟΠΙΟΗΘΟ ΟΚΗΙΟ ΘΔΡΘΤΡΑ, πξνθεξχζζεη ζεηξά αγψλσλ απφ ηελ 30ε Απξηιίνπ 2022 έσο ηελ 

22α Οθησβξίνπ 2022 γηα ζθάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORC International θαη ORC Club. Οη ηζηηνδξνκίεο 

ηνπ αγψλα ζα δηεμαρζνχλ ζηo Ηφλην Πέιαγνο, ζηνλ επξχηεξν ζαιάζζην ρψξν ηεο λήζνπ Θέξθπξαο.  

 

1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Οη αγψλεο δηέπνληαη απφ ηνπο Θαλφλεο φπσο απηνί νξίδνληαη ζηνπο: 

1.1. Γηεζλείο Θαλφλεο Ηζηηνδξνκηψλ ηεο World Sailing 2021 – 2024 (RRS). 

1.2. Kαλφλεο Eμνπιηζκνχ Ηζηηνπινΐαο ηεο World Sailing 2021 – 2024 (Equipment Rules of Sailing, ERS). 
1.3. Δηδηθφο Kαλνληζκφο Aζθαιείαο γηα αγψλεο Ηζηηνπινΐαο Αλνηθηήο Θαιάζζεο ηεο World Sailing 2020 - 

2021 (World Sailing Offshore Special Regulations). 

  Οη Αγψλεο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 4 ηνπ θαλνληζκνχ με τισ ακόλουκεσ προςκικεσ:  
-Stability Index . 103 & IRC SSS . 15  

-4.07 a & b (αδηάβξνρνο πξνβνιέαο έξεπλαο θαη αδηάβξνρνο θαθφο) . 
Σα ζθάθε πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπή VHF, κε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο πιελ ησλ 

ππνρξεσηηθψλ θαη ζηα θαλάιηα 69, 72, 73, θαη 74. 

1.4. Θαλνληζκφο IMS 2021 

1.5. ORC Rating System 2021 

1.6. Γηεζλήο Θαλνληζκφο Απνθπγήο πγθξνχζεσλ ζηε Θάιαζζα (ΓΘΑ) ν νπνίνο αληηθαζηζηά ην Κέξνο 2 

ησλ RRS απφ ηελ δχζε κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ. 

1.7. Γηαηάμεηο Δζληθήο Αξρήο ηεο ΔΗΟ 

1.8. Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ/ΔΗΟ γηα αγψλεο Αλνηθηήο Θαιάζζεο 2021. 

1.9. Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε ηνπ Αγψλα, νη Οδεγίεο Πινπ θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε 
αληίθαζεο ππεξηζρχνπλ νη Οδεγίεο Πινπ (Σξνπνπνίεζε RRS 63.7). 

1.10. Δάλ ππάξρεη αληίθαζε κεηαμχ ηεο γιψζζαο ησλ θεηκέλσλ, ππεξηζρχεη ην ειιεληθφ θείκελν. 

1.11. Covid-19 

(α) Σα Πξσηφθνιια θαη νη Οδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζην COVID-19 κπνξεί λα εθδνζνχλ αλά πάζα 
ζηηγκή, ζα αλαθέξνπλ δε εάλ έρνπλ ηελ ηζρχ ελφο θαλφλα. 

(β) Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα νθείινπλ λα έρνπλ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ πξσηνθφιισλ πνπ 
αθνξνχλ ζηνλ COVID-19 θαη έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Διιεληθή Θπβέξλεζε, ηηο Αζιεηηθέο Αξρέο 
θαη/ή ηελ Οξγαλσηηθή Αξρή θαη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε απηέο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 
δηνξγάλσζεο. Απηέο νη νδεγίεο ή ζχλδεζκνη ζε απηέο, ζα δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
δηνξγάλσζεο. Σπρφλ κε ζπκκφξθσζε κε ηα ζρεηηθά Πξσηφθνιια ζα απνηειεί ιφγν κε 
ζπκκεηνρήο ή απνβνιήο απφ ηνλ αγψλα. 

(γ) Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε θαη ζπκκφξθσζε 
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κε θάζε έλα θαη φινπο ηνπο ηαμηδησηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηαμίδη πξνο θαη/ή 
απφ ηνλ ρψξν ηεο δηνξγάλσζεο. 

(δ) Οη αγσληδφκελνη πξηλ ηελ επηβίβαζή ηνπο ζην ζθάθνο νθείινπλ λα δειψλνπλ ππεχζπλα ζηα 
ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο φηη δελ παξνπζηάδνπλ νη ίδηνη θαη θαλείο ζην πεξηβάιινλ ηνπο 
ΓΡΗΠΠΩΓΖ ΤΚΠΣΩΚΑΣΑ (βήρα, θαηαξξνή, ππξεηφ). Ο θπβεξλήηεο ηνπ ζθάθνπο θπιάζζεη 
ηηο δειψζεηο κε παξνπζίαο ζπκπησκάησλ θαηά ηελ είζνδν ζηελ εγθαηάζηαζε (Θαηάινγνο 
εηζεξρνκέλσλ-εμεξρνκέλσλ ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε), ηηο νπνίεο πξνζθνκίδεη ζηε 
Γξακκαηεία ησλ αγψλσλ, εάλ ηνπ δεηεζεί. Σπρφλ αδπλακία ηήξεζεο απηήο ηεο δηάηαμεο 
ζπληζηά αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη σο ηέηνηα εθδηθάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ 
(Δπηθαηξνπνηεκέλν αγσληζηηθφ πγεηνλνκηθφ πξσηφθνιιν ηεο ειιεληθήο ηζηηνπιντθήο 
νκνζπνλδίαο (ΔΗΟ) – Απξίιηνο 2021). Υπάπσει ςποσπέωση ύπαπξηρ ανανεωμένηρ Κάπταρ 

Υγείαρ των αθλητών και εν ισσύ αθλητική ταςτότητα ΕΙΟ.  

(ε) Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε θαη ζπκκφξθσζε 
κε θάζε έλα θαη φινπο ηνπο ηαμηδησηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηαμίδη πξνο θαη/ή 
απφ ηνλ ρψξν ηεο δηνξγάλσζεο. 

(ζη) [DP] Οη αγσληδφκελνη θαη ηα πξφζσπα ππνζηήξημεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε θάζε εχινγε 
απαίηεζε ελφο ζηειέρνπο ηεο δηνξγάλσζεο. Απνηπρία ζπκκφξθσζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαθή 
δηαγσγή. πξσηνθφιισλ, ή λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ COVID-19, αθφκα θαη αλ αξγφηεξα 
απνδεηρζνχλ κε απαξαίηεηεο, δελ απνηεινχλ εζθαικέλεο ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο. 

(ε) Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κπνξεί λα αλαβάιεη ή αθπξψζεη ηελ δηνξγάλσζε ή θάπνην επηκέξνπο 
Αγψλα  νπνηαδήπνηε ζηηγκή εάλ ζεσξήζεη φηη απηφ απαηηείηαη γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηνλ COVID-19. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα απαηηήζνπλ νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε έμνδα έρνπλ θάλεη γηα ηελ ζπκκεηνρή ή ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
ζπκκεηνρήο ζηελ δηνξγάλσζε. 

1.12. Σξνπνπνηήζεηο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Αγψλα 

Ζ νξγαλσηηθή αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη απηή ηελ Πξνθήξπμε ηνπ Αγψλα. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο ζα δεκνζηεχνληαη ζηνλ Δπίζεκν Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ.  

1.13. Οη νδεγίεο πινπ θαη ηα θχιια έλαξμεο ζα δεκνζηεπζνχλ ζηνλ ειεθηξνληθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ.  

2. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

2.1. Ο ειεθηξνληθφο επίζεκνο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ επξίζθεηαη ςτθ ιςτοςελίδα 
https://www.racingrulesofsailing.org  θαη ζπγθεθξηκέλα γηα θάζε Αγψλα: 

1. ΓΡΖΓΟΡΖ ΣΑΡΑ  https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3791/event 

2. ΠΔΣΡΟ ΘΑΡΓΑΘΖ   https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3792/event 

3. Π. ΘΑΙΑΛΣΕΖ          https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3793/event 

4. ΑΛΓΡΔΑ ΕΗΡΩ  https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3794/event 

5. ΑΓΗΟ ΣΔΦΑΛΟ  https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3795/event 

6. ΠΔΡΗΠΙΟΤ ΖΚΑΛΣΖΡΩΛ  https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3796/event 

7. ΣΡΗΓΩΛΟ   https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3797/event 

8. ΠΔΣΡΗΣΖ   https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3798/event 

9. ΠΔΡΗΠΙΟΤ ΖΚΑΛΣΖΡΩΛ https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3799/event 
10. ΑΓΗΑΓΑ              https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3800/event 

 
2.2. [DP] Όζνλ αγσλίδεηαη, εθηφο απφ θαηάζηαζε αλάγθεο, έλα ζθάθνο δελ πξέπεη λα θάλεη εθπνκπέο 

θσλήο ή δεδνκέλσλ ή λα δέρεηαη επηθνηλσλία θσλήο ή δεδνκέλσλ πνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ζε φια ηα 

ζθάθε. 

2.3. Το κανάλι επικοινωνίασ που κα χρθςιμοποιθκεί από τθν Επιτροπι Αγώνα για επικοινωνία με τα 
ςκάδθ, αναηιτθςθ και διάςωςθ κα είναι το κανάλι 72. 

3. ΓΙΑΦΗΜΙΗ 
3.1. Θα ηζρχζεη ν Θψδηθαο Γηαθήκηζεο (Advertising Code) ηεο World Sailing θαζψο θαη φζα νξίδεη ε Δζληθή 

Αξρή. 

3.2. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλνληζκνχ 20 ηεο World Sailing (Advertising Code) ζα ηζρχζεη απφ 
ηελ 07:00 ηνπ αββάηνπ 30 Απξηιίνπ 2022 κέρξη θαη ηελ Γεπηέξα 24 Οθησβξίνπ 2022 θαη ψξα 24:00. 

3.3. θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ρνξεγηψλ ηνπ 
ζρεηηθνχ ηζηφηνπνπ ηεο ΔΑΘ/ΔΗΟ αληίγξαθν ηεο νπνίαο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

αγψλα καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο. 

 
 

https://www.racingrulesofsailing.org/
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3791/event
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3792/event
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3793/event
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3794/event
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3795
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3796/event
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3797/event
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3798/event
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3799/event
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3800/event
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  [DP] Ο νξγαλσηήο φκηινο κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε λα θέξνπλ  

 λογότυπα ηεο δηνξγάλσζεο θαη ησλ ρνξεγψλ ηεο πνπ θαιχπηνπλ ην πξφζζην 20% ηνπ        ζθάθνπο 

θαη ζηηο δχν πιεπξέο ή/θαη  ζεκαία αλαξηεκέλε ζην επίηνλν, κε ινγφηππα ηεο δηνξγάλσζεο θαη/ή ησλ 

ρνξεγψλ ηεο.  

 

4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΚΛΑΔΙ 

4.1. ηνλ αγψλα γίλνληαη δεθηά: 

θάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORCi, ORC CLUB, κε έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο 2022. 

4.2. Έλα ζθάθνο δελ δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεη θαη λα βαζκνινγεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θιάζεηο 
ηζνδπγηζκνχ. 

4.3. Σα ζθάθε ORCη θαη ORC CLUB ζα αγσληζζνχλ καδί ζε εληαία θιάζε ORC. Απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή θαη 
εθθίλεζε ηνπιάρηζηνλ 5 ζθαθψλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θιάζεο. 

4.4. Σα ζθάθε ORC Sport Boat ζα αγσληζζνχλ ζε κία μερσξηζηή θιάζε SPORT BOAT. Γηα ηελ 
δεκηνπξγία ηεο θιάζεο απηήο απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή θαη ε εθθίλεζε ηνπιάρηζηνλ 3 ζθαθψλ. Αλ δελ 

είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ηεο θιάζεο ηφηε ηα ζθάθε ζα αγσληζζνχλ ζε κία εληαία θιάζε κε ηα 

ζθάθε ORCi θαη ORC Club. 
Ζ Δπηηξνπή Αγψλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπγρσλεχζεη ηηο θιάζεηο ή λα ηηο δηαρσξίζεη ζε   θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.  
 

5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ. 

5.1. Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο νξίδεηαη γηα φια ηα ζθάθε ζην πνζφ ησλ 20 € αλά Αγψλα. 

Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο κπνξεί λα πιεξσζεί κε ηξαπεδηθή κεηαθνξά ή πηζησηηθή θάξηα σο 

αθνινχζσο: 

(α) ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

                     IBAN: GR1801108970000089729600950 

ΓΗΘΑΗΟΤΥΟ: ΗΣΗΟΠΙΟΗΘΟ ΟΚΗΙΟ ΘΔΡΘΤΡΑ 

(γ) Ζ ζπκκεηνρή πξέπεη λα επηβεβαησζεί κε απνζηνιή ησλ απνδεηθηηθψλ πιεξσκήο κε email ζηo 

email ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΗΟΘ 

(δ) Σν φλνκα ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη 

αιιεινγξαθία. 

6. ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΔΓΓΡΑΦΗ 

 Γήισζε ζπκκεηνρήο 

6.1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο, πνπ 
επξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αγψλα θαη ππνβάιινληάο ηελ ηλεκτρονικά ζην email ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ αγψλα κέρξη ηελ 12:00 ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο ηεο εθθίλεζεο θάζε Αγψλα 
ζπκπεξηιακβάλνληαο: 

    (α) Αληίγξαθν έγθπξνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Kαηακέηξεζεο 2022, φπσο απαηηνχλ ε Δζληθή Αξρή θαη νη 
θαλνληζκνί ηνπ ORC. 

             (β) Αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ ζθάθνπο ζε ηζρχ. 

    (γ) Αληίγξαθν ηεο αδείαο ηεο Δζληθήο Αξρήο εθ’ φζνλ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε. 

             (δ) Θαηάζηαζε πιεξψκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο 

             (ε) Σν απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ παξάβνινπ ζπκκεηνρήο. 
6.2. Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δερζεί δειψζεηο ζπκκεηνρήο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξνληθνχ νξίνπ ππνβνιήο. 

6.3. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο αλειίθνπ σο πιήξσκα, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ  
6.4. γξακκαηεία έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ θεδεκφλα 

6.5. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα θιεζνχλ, κέρξη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δήισζεο ζπκκεηνρήο λα 
πξνζθνκίζνπλ επηπιένλ ηπρφλ πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ζα επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία 

πνπ ζα ηζρχεη γηα ηελ πξνθχιαμε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παλδεκίαο COVID-19. 

6.6. [DP] ηε δήισζε ζπκκεηνρήο, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη έλα 
ηνπιάρηζηνλ θηλεηφ ηειέθσλν, ην νπνίν ζα επξίζθεηαη επί ηνπ ζθάθνπο θαη κε ην νπνίν ζα είλαη 

δπλαηή ε επηθνηλσλία θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, θαζψο θαη έλα e mail γηα λα ιακβάλνληαη 
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ειεθηξνληθέο εηδνπνηήζεηο απφ ηελ Δ.Α. ή ηελ Ο.Δ.  
         6.5    Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπο  

ηελ ζπκκεηνρή ζθάθνπο ζε Αγψλα ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα 76 ησλ RRS ηεο WS 
 Όια ηα ζηνηρεία ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην email ηεο Γξακκαηείαο ηνπ αγψλα.  

 Θαηακεηξήζεηο - Πηζηνπνηεηηθά 

6.6. Σα ζθάθε πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ έλα έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ βαζκνχ ηθαλφηεηαο. 

6.7. Σν πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο δελ κπνξεί λα έρεη εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε ηεο εκέξαο 
θαη ψξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο δειψζεσλ ζπκκεηνρήο. Σα ζηνηρεία ζηα πηζηνπνηεηηθά 

θαηακέηξεζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα δελ επηηξέπεηαη λα 
ηξνπνπνηεζνχλ ρσξίο έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ. 

6.8. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ έρεη πξνζθνκηζζεί ην έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ 
θαηακέηξεζεο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ IOK κέρξη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εγγξαθήο, ην ζθάθνο δελ 

ζα γίλεη δεθηφ ζηνλ αγψλα αθφκα θαη αλ έρεη πεξηιεθζεί ζηα Φχιια Έλαξμεο. 

6.9. Γελ ζα γίλεη δεθηή ζπκκεηνρή ζθάθνπο ζηνλ αγψλα, αλ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο πξνθήξπμεο. 

 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Η
Μ

ΕΡ
Α

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΚΙΝΗΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΩΡΑ 

εκκίνηςησ  
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟΣΑΗ  

Aγώνα ή Eπάθλου 

ΑΒ 30/4/2022 ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΡΑ 16:00 ΚΕΡΚΤΡΑ-ΚΑΙΩΠΗ  10 

ΚΤΡ 1/5/2022 ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΡΑ 11:00 ΚΑΙΩΠΗ-ΚΕΡΚΤΡΑ 11 

ΑΒ 14/5/2022 ΠΕΣΡΟ ΚΑΡΔΑΚΗ 16:00 ΚΕΡΚΤΡΑ-ΛΑΚΚΑ ΠΑΞΩΝ 25 

ΑΒ 28/5/2022 Π. ΚΑΛΑΝΣΖΗ 16:00 ΚΕΡΚΤΡΑ-ΕΡΕΙΚΟΤΑ 17 

ΠΑΡ 3/6/2022 ΑΝΔΡΕΑ ΖΗΡΩ 16:00 ΚΕΡΚΤΡΑ-ΓΑΪΟ ΠΑΞΩΝ 28 

ΚΤΡ 05/Ο6/2022 ΑΝΔΡΕΑ ΖΗΡΩ 11:00 ΓΑΪΟ ΠΑΞΩΝ-ΚΕΡΚΤΡΑ 29 

ΑΒ 18/6/2022 ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ 16:00 ΚΕΡΚΤΡΑ-ΑΓ.ΣΕΦΑΝΟ-ΚΕΡΚΤΡΑ 14 

ΑΒ 3/9/2022 
ΠΕΡΙΠΛΟΤ 

ΗΜΑΝΣΗΡΩΝ 
16:00 

0ΡΣΑ -ΠΡΤΜΑ  

8 Ή  

ΠΕΡΙΠΛΟΤ ΗΜΑΝΣΗΡΩΝ 

ΚΤΡ 4/9/2022 
ΠΕΡΙΠΛΟΤ 

ΗΜΑΝΣΗΡΩΝ 
11:00 

ΟΡΣΑ-ΠΡΤΜΑ  

8 Ή 

ΠΕΡΙΠΛΟΤ ΗΜΑΝΣΗΡΩΝ  

ΑΒ 11/9/2022 ΣΡΙΓΩΝΟ 16:00 ΠΕΡΙΠΛΟΤ ΗΜΑΝΣΗΡΩΝ 16 

ΑΒ 24/9/2022 ΠΕΣΡΙΣΗ 16:00 ΚΕΡΚΤΡΑ=ΠΕΣΡΙΣΗ 10 

ΚΤΡ 25/9/2022 ΠΕΣΡΙΣΗ 11:00 ΠΕΣΡΙΣΗ-ΚΕΡΚΤΡΑ 11 

ΑΒ 1/10/2022 ΠΕΡΙΠΛΟΤ 16:00 ΟΡΣΑ-ΠΡΤΜΑ  8 
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ΗΜΑΝΣΗΡΩΝ Ή 

ΠΕΡΙΠΛΟΤ ΗΜΑΝΣΗΡΩΝ 

ΚΤΡ 2/10/2022 
ΠΕΡΙΠΛΟΤ 

ΗΜΑΝΣΗΡΩΝ 
11:00 

ΟΡΣΑ-ΠΡΤΜΑ  
8 Ή 

ΠΕΡΙΠΛΟΤ ΗΜΑΝΣΗΡΩΝ 

ΑΒ 22/10/2022 ΑΓΙΑΔΑ 15:00 ΚΕΡΚΤΡΑ - ΑΓΙΑΔΑ 10 

 

 

7.1.  Ζ Δπηηξνπή Αγψλσλ κπνξεί λα εθθηλήζεη ηαπηφρξνλα κία ή πεξηζζφηεξεο θιάζεηο ζε κία ή 
πεξηζζφηεξεο ηζηηνδξνκίεο. 

7.2.   ηελ πεξίπησζε αλαβνιήο ελφο αγψλα ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή αλσηέξαο βίαο, είλαη  
  δπλαηφλ λα δηεμαρζεί ζε άιιε εκεξνκελία κεηά απφ άδεηα ηεο ΔΑΘ/ΔΗΟ.  

7.3  Απνλνκέο επάζισλ θαη ινηπέο θνηλσληθέο εθδειψζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθφζνλ επηηξέπεηαη, θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ COVID-19 φπσο απηέο ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ αγψλα θαη νη 

ιεπηνκέξεηεο ζα αλαθνηλσζνχλ έγθαηξα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 

8. ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΩΝ 

    8.1.    Όζν ηζρχεη ην πγεηνλνκηθφ πξσηφθνιιν ε ζπγθέληξσζε θπβεξλεηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ zoom ηελ ΣΔΣΑΡΣΖ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε αγψλα ζηνλ ζχλδεζκν:  

          https://us06web.zoom.us/j/83774417660?pwd=TzBNdU9wK1NKKzlxOFVsWkw2VXZadz09 

           Meeting ID: 837 7441 7660 

           Passcode: C2615u 

      8.2. Δθφζνλ επηηξαπεί ε δηα δψζεο ζπγθέληξσζε θπλεξλεηψλ, απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηελ ΣΔΣΑΡΣΖ 
πξηλ ηελ  έλαξμε ηνπ θάζε αγψλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΗΟΘ, ζην Καλδξάθη ηνπ Παιαηνχ Φξνπξίνπ  

9. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΟΡΘΩΗ ΥΡΟΝΟΤ 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ηζηηνδξνκηψλ, γηα ηελ θιάζε  ORC ,θαη sport boat  θαζνξίδνληαη κε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ  PCS ALL PURPOSE  . Δλαιιαθηηθά εάλ  ε Δπηηξνπή αγψλα έρεη επαξθή ζηνηρεία ,κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα PCS-Constructive Course ή θαη ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ησλ δηνξζσκέλσλ ρξφλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην κέγηζην implied Wind   

10. ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

10.1.   Ζ βαζκνινγία ηνπ αγψλα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην Low Point ηνπ παξαξηήκαηνο Α ησλ RRS. 
10.2.   Σν ηειηθφ απνηέιεζκα θάζε Αγψλα ζα ππνινγηζζεί απφ ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο φισλ  ησλ 

ηζηηνδξνκηψλ ηνπ. 
10.3.   Γελ εμαηξείηαη θακία ηζηηνδξνκία (Σξνπνπνίεζε RRS A2). Όιεο νη ηζηηνδξνκίεο φισλ ησλ Αγψλσλ έρνπλ 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1. 

10.4.   Πξέπεη λα νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ κία (1) ηζηηνδξνκία γηα λα ζεσξεζεί έγθπξνο θάζε                
Αγψλαο. 

10.5.   Ζ βαζκνινγία ησλ ηπρφλ θαηεγνξηψλ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ γεληθή θαηάηαμε ηεο αληίζηνηρεο θιάζεο. 
10.6.   Θα ηζρχζεη ν RRS 90.3(e), θαη ν RRS A.5.3 

 

11. ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΗ & ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ  

11.1.    Δπηζεσξήζεηο αζθαιείαο, θαηακέηξεζεο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλνληζκνχο ζα γίλνπλ ζε φιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο πξηλ ή κεηά απφ νπνηαδήπνηε ηζηηνδξνκία, ζηε ζηεξηά ή ζηε ζάιαζζα. 

11.2.    Σα ζθάθε πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα επηζεσξήζεηο πιηθψλ αζθαιείαο θαη ειέγρνπο θαηακέηξεζεο 
απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε έλα Αγψλα έσο θαη ηηο 08:00 ηεο επνκέλεο ηεο ηειεπηαίαο ηζηηνδξνκίαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Αγψλα. 

11.3.    [DP] Σα ζθάθε πξέπεη επίζεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ RRS 78.1 φηαλ παξνπζηάδνληαη   γηα έιεγρν. 

12.    ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ-ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΤΝΘΔΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΩΝ 

12.1 . Ο εντεταλμζνοσ εκπρόςωποσ κάκε ςυμμετζχοντοσ ςκάφουσ οφείλει να κατακζτει ςτθ  

 
  

https://us06web.zoom.us/j/83774417660?pwd=TzBNdU9wK1NKKzlxOFVsWkw2VXZadz09
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γραμματεία, γραπτι κατάςταςθ με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, ςε ειδικό ζντυπο  
που διατίκεται από τθ Γραμματεία μαηί με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ. ε αυτή, πρζπει να αναγράφονται : 
ονοματεπώνυμο, όμιλο, αρ. αθλητικήσ ταυτότητασ  εν ιςχφ κατά την ημζρα διεξαγωγήσ του αγώνα κάθε 
μζλουσ του πληρώματοσ.  
12.2. Για λόγουσ αςφάλειασ και ευκφνθσ τόςο του εντεταλμζνου εκπρόςωπου του ςκάφουσ όςο  
και τθσ Επιτροπισ Αγώνων, θ διαπίςτωςθ λανκαςμζνθσ ι ελλιποφσ κατάςταςθσ πλθρώματοσ μπορεί να 
επιφζρει ακφρωςθ του ςκάφουσ ςτθ ςυγκεκριμζνεσ ιςτιοδρομίεσ.  
 12.3. Αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ των πλθρωμάτων επιτρζπεται μόνο μετά από γραπτι ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ 
Αγώνων και ςχετικι ζγκριςθ τθσ, ςε ειδικό ζντυπο τθσ ΕΙΟ το αργότερο μία ώρα πριν από τθν εκκίνθςθ κάκε 
ιςτιοδρομίασ Αιιαγή ζηε ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ επηηξέπεηαη κφλν κε απνζηνιή ειεθηξνληθά ζρεηηθήο 

αίηεζεο ζην https://www.racingrulesofsailing.org ην αξγφηεξν 2 ψξεο πξηλ ηελ εθθίλεζε θάζε ηζηηνδξνκίαο. Δάλ 
ε αίηεζε αθνξά ζε πξνζζήθε λένπ κέινπο ή αληηθαηάζηαζε άιινπ κε λέν κέινο, ηφηε ε αίηεζε ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ηελ αλσηέξσ 1.11(δ). Ζ αιιαγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν κεηά απφ γξαπηή άδεηα ηεο Δπηηξνπήο 
Αγψλσλ. 

13.        [DP] ΙΠΣΑΜΔΝΔ ΤΚΔΤΔ – DRONES 

13.1. Ζ ρξήζε ηπηάκελσλ ζπζθεπψλ (drones), απφ ηνπο αγσληδφκελνπο ή ηηο νκάδεο ππνζηήξημεο ηνπο, γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, δελ επηηξέπεηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο Οξγαλσηηθήο Αξρήο. 

13.2. Ζ Οξγαλσηηθή Αξρή κπνξεί λα επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ζηελ ρξήζε ηπηάκελσλ ζπζθεπψλ (drones), ή 
λα απαγνξεχζεη ηειείσο ηελ ρξήζε ηνπο θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο εμνπζία 

13.3. Αλά πάζα ζηηγκή, ηελ απφιπηε επζχλε γηα νηηδήπνηε πξνθχςεη θαηά ηελ πηήζε κίαο ηπηάκελεο 
ζπζθεπήο (drone) θέξεη ην άηνκν πνπ ηελ ρεηξίδεηαη. 

 

14. ΓΗΛΩΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

Ο RRS 3 αλαθέξεη: «Ζ επζχλε γηα ηελ απφθαζε ελφο ζθάθνπο λα ζπκκεηάζρεη ζε κία ηζηηνδξνκία ή λα 

ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη είλαη απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ.» πκκεηέρνληαο ζε απηή ηελ δηνξγάλσζε, θάζε 

αγσληδφκελνο ζπκθσλεί θαη αλαγλσξίδεη φηη ε ηζηηνπινΐα είλαη κία δπλεηηθά επηθίλδπλε δξαζηεξηφηεηα κε 
εγγελείο θηλδχλνπο. Απηνί νη θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ δπλαηνχο αλέκνπο θαη ηαξαγκέλε ζάιαζζα, 

αηθλίδηεο αιιαγέο ζηνλ θαηξφ, αζηνρία πιηθνχ, ιάζε ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ζθάθνπο, κεησκέλε λαπηνζχλε 
απφ άιια ζθάθε, απψιεηα ηζνξξνπίαο ζε κία αζηαζή πιαηθφξκα θαη θφπσζε πνπ κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα απμεκέλν θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ. Δγγελήο ζην άζιεκα ηεο ηζηηνπινΐαο είλαη ν θίλδπλνο 
κφληκεο, θαηαζηξνθηθήο ζσκαηηθήο βιάβεο ή ζαλάηνπ απφ πληγκφ, ηξαπκαηηζκφ, ππνζεξκία ή άιιε αηηία. 

15. ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ 

14.1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ θάζε αγψλα απνδέρνληαη φηη δηέπνληαη απφ ηνπο Γηεζλείο Θαλνληζκνχο 
Ηζηηνδξνκηψλ ηεο World Sailing (RRS 2021 - 2024), ηηο Οδεγίεο Πινπ, ηελ Πξνθήξπμε ηνπ Αγψλα θαη 

ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, θαζψο θαη φινπο ηνπο άιινπο θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο φπσο απηνί 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Ηδηαίηεξα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνλ Θεκειηψδε 

Θαλφλα 3 ησλ Γηεζλψλ Θαλνληζκψλ Ηζηηνδξνκηψλ ηεο World Sailing (RRS 2021 – 2024) «Απφθαζε 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε αγψλα» θαη ηνλ Θαλφλα WS Offshore Special Regulation 1.02.1 πνπ αλαθέξεη 
«Ζ αζθάιεηα ελφο ζθάθνπο θαη ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ είλαη κνλαδηθή θαη αλαπφθεπθηε επζχλε ηνπ 

ππεχζπλνπ ηνπ ζθάθνπο». 

14.2. Κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα 
απνδέρνληαη ξεηά φηη ζπκκεηέρνπλ θαη αγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζχλε. 

14.3. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη αλαιακβάλνπλ ηελ πιήξε επζχλε γηα πηζαλή δεκία (ζεηηθή, 
απνζεηηθή ή εζηθή), ζσκαηηθή βιάβε ή/θαη ζάλαην πξνζψπνπ, ζπκκεηέρνληνο ή ηξίηνπ, πνπ ηπρφλ 

ζπκβνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα ή νπνηαδήπνηε άιιε ψξα ζε ζρέζε κε απηφλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ξεηψο ηπρφλ κφιπλζεο απφ ηνλ λέν Θνξνλντφ θαη αζζέλεηαο απφ COVID 19, 

απαιιάζζνληαο απφ θάζε επζχλε ηνλ ΗΟΘ, ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Αγψλσλ, ηελ 
Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ηελ Σερληθή Δπηηξνπή, ηνλ Τγεηνλνκηθφ Τπεχζπλν, ηνπο ρνξεγνχο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν εκπιεθφκελν ζηελ δηνξγάλσζε κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα θαη ζπκθσλνχλ 

απνιχησο φηη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεξψκαηνο ηνπο, ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο θαη ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ηνπο. 

14.4. Ο ΗΟΘ, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Αγψλσλ, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ε Σερληθή Δπηηξνπή, ν 
Τγεηνλνκηθφο Τπεχζπλνο, νη ρνξεγνί θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν εκπιεθφκελν ζηελ δηνξγάλσζε 

κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ππεχζπλνη γηα δεκία (ζεηηθή, απνζεηηθή ή 
εζηθή), ζσκαηηθή βιάβε ή/θαη ζάλαην πξνζψπνπ, ζπκκεηέρνληνο ή ηξίηνπ, πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ θαηά 
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ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα ή νπνηαδήπνηε άιιε ψξα ζε ζρέζε κε απηφλ. 

14.5. Δίλαη αξκνδηφηεηα θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θπβεξλήηε θαη φζσλ ρεηξίδνληαη ην ζθάθνο λα θξίλνπλ 
ηνλ επαξθή βαζκφ εθπαηδεχζεσο θαη εκπεηξίαο ηνπ πιεξψκαηνο θαζψο θαη ηνλ ηθαλφ αξηζκφ απηνχ, 

ψζηε λα ρεηξίδνληαη ην ζθάθνο πνπ επηβαίλνπλ κε απφιπηε αζθάιεηα, ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη 

αμηνπινΐα ηνπ ζθάθνπο ζην νπνίν επηβαίλνπλ, ζε ζρέζε κε ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ, ηελ θαηάζηαζε 
ηεο ζάιαζζαο θαη ηηο κεηεσξνινγηθέο πξνγλψζεηο θαη λα απνθαζίζνπλ αλ ζα ιάβνπλ κέξνο ή φρη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκέλν αγψλα ή ηζηηνδξνκία ηνπ αγψλα. Δπίζεο νη παξαπάλσ επηβεβαηψλνπλ φηη φινο ν 
εμνπιηζκφο αζθαιείαο ζπληεξείηαη επαξθψο θαη ην πιήξσκα γλσξίδεη πνχ θπιάζζεηαη θαη πψο λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζεη 

15. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΦΩΝ 

15.1. Όια ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε ζην αγψλα νθείινπλ λα δηαζέηνπλ έγθπξε αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη 
ηξίησλ (πξάγκαηα θαη πξφζσπα) ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

15.2. Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα θαιχπηεη ξεηά ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπ ζθάθνπο ζε αγψλεο ηζηηνπινΐαο. 

16. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΥΡΗΗ 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα (θπβεξλήηεο θαη κέιε πιεξψκαηνο) κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ αγψλα ζπλαηλνχλ, ζηελ ζπιινγή, ρξήζε θαη αλαπαξαγσγή κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν ησλ νλνκάησλ θαη θσηνγξαθηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (θπβεξλεηψλ, πιεξσκάησλ θαη ζθαθψλ) 

απφ ηνλ δηνξγαλσηή φκηιν  θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Οκνίσο επηηξέπνπλ, ρσξίο αληάιιαγκα, ηελ ρξήζε 

ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ γηα ηελ δεκηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε έξγσλ ήρνπ ή/θαη εηθφλαο, θσηνγξαθηψλ 
θαη πξνσζεηηθνχ πιηθνχ θάζε είδνπο, ζηελ εγγξαθή θαη άκεζε ή έκκεζε, πξνζσξηλή ή κφληκε 

αλαπαξαγσγή κε θάζε κέζν θαη ηξφπν ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ κεηάδνζε θαη παξνπζίαζε ηνπ 
ζην θνηλφ κε θάζε ηξφπν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Αγψλα θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ. 

17. ΔΠΑΘΛΑ 

17.1. ε θάζε αγψλα ζα απνλεκεζνχλ έπαζια Γεληθήο Θαηάηαμεο ζηηο θιάζεηο ORC, ORC Sport Βoat. θαζψο 

θαη ζηνπο ληθεηέο ησλ ηπρφλ θαηεγνξηψλ αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή. 

17.2. Θα απνλεκεζνχλ έπαζια ηεο Γεληθήο Θαηάηαμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηζηηνδξνκηψλ ηεο παξνχζαο 
πξνθήξπμεο ζηηο θιάζεηο ORC & Sport Boat θαζψο θαη ζηνπο ληθεηέο ησλ ηπρφλ θαηεγνξηψλ αλάινγα 

κε ηελ ζπκκεηνρή.  

17.3. Ο αξηζκφο ησλ ληθεηψλ αλά θιάζε / θαηεγνξία αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή νξίδεηαη παξαθάησ: 

(α) ηα 3 αγσληδφκελα ζθάθε αλά θιάζε/θαηεγνξία : 1νο Ληθεηήο. 

(β) ηα   4 αγσληδφκελα ζθάθε αλά θιάζε/θαηεγνξία : 1νο & 2νο Ληθεηέο. 

(γ)     Απφ 5 θαη άλσ αγσληδφκελα ζθάθε αλά θιάζε/θαηεγνξία : 1νο, 2νο θαη 3νο Ληθεηέο. 

 

17.4. Θα απνλεκεζεί εηδηθφ έπαζιν γηα ηελ θαιχηεξε  ελδπκαηνινγηθά εκθάληζε πιεξψκαηνο. 

17.5. Οη απνλνκέο επάζισλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα επηηξεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί 
COVID-19 θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ αγψλα ηελ 17ε Γεθεκβξίνπ 2022 θαη νη ιεπηνκέξεηεο ζα 

αλαθνηλσζνχλ έγθαηξα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

18. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ – ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΓΏΝΑ 

18.1. Γξακκαηεία IOK,  

Καλδξάθη, Παιαηφ Φξνχξην 

ΣΘ 75, 49100 Θέξθπξα 

Σειέθσλν:  2661 044383 

Email: iokerk@otenet.gr 

18.2. Ζ Γξακκαηεία ιεηηνπξγεί θάζε Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή απφ ηηο  18:30 έσο 21:00 θαη θάζε 

Σξίηε θαη Πέκπηε απφ ηηο 11:00 έσο 13:30.  

18.3.  Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ε Γξακκαηεία ζα ιεηηνπξγεί ζην ζθάθνο Δπηηξνπήο Αγψλα  

ή ζε άιια ζεκεία ζηνπο ηφπνπο ειιηκεληζκνχ πνπ ζα αλαθνηλψλεηαη ζηηο Οδεγίεο Πινπ ηνπ εθάζηνηε 

αγψλα.  
 

Απξίιηνο 2022,   

Ζ ΟΡΓΑΛΩΣΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
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