IKARIA SENIOR REGATTA
«ΕΥΑΝ∆ΡΙΑ 2018»
Ικαρία - Σάµος - Πάτµος - Φούρνοι
17 - 24 Σεπτεµβρίου 2018

Η Εταιρία Ικαριακών Μελετών και ο Ναυτικός Όµιλος Ικαρίας διοργανώνουν
για δεύτερη συνεχή χρονιά αγώνες ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης, «Ευάνδρια 2018»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.1. Τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται τους σχετικούς ∆ιεθνείς και Εθνικούς Κανονισµούς της I.S.A.F. (RRS)
1.2. Οι κανόνες εξοπλισµού Ιστιοπλοΐας της I.S.A.F. (Equipment Rules of Sailing, ERS)
1.3. Οι κανόνες όπως αυτοί ορίζονται από την Ελληνική Επιτροπή Ιστιοπλοΐα (HSF)
1.4. Οι ∆ιεθνείς Κανόνες και Κανονισµοί 2018 του ORC CLUB
1.5. Οι κανόνες όπως ορίζονται από τη HOC
1.6. Τον ∆ιεθνή 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.
1.7. Την παρούσα προκήρυξη της Ιστιοπλοΐας και τις οδηγίες πλου µε όποιες τυχόν τροποποιήσεις του, όπως σε
περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι οδηγίες πλου.
1.8. Σε περίπτωση αντίφασης µεταξύ γλωσσών, η Ελληνική υπερισχύει σε όλα τα έγγραφα.

2. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

2.1. Είναι υποχρεωτικό για όλα τα συµµετέχοντα σκάφη να φέρουν διαφήµιση µε το σήµα κάθε χορηγού και στις
δύο πλευρές ή µε σηµαία του χορηγού κατά τη διάρκεια της Regatta, στη θάλασσα και στα λιµάνια, σύµφωνα µε το
World Sailing Advertising Code Regulation 20.4.1
Τα διαφηµιστικά αυτοκόλλητα και οι διαφηµιστικές σηµαίες θα παρέχονται από την οργανωτική Αρχή και είναι
υπευθυνότητα του κάθε συµµετέχοντα για την ορθή τοποθέτησή τους.

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

3.1. Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταµετρηµένα κατά ORC CLUB
3.2. Οι δηλώσεις και το δικαίωµα συµµετοχής για όλα τα σκάφη υποβάλλονται µε το ειδικό έντυπο δήλωσης στη
γραµµατεία του HORC µέχρι 16 Σεπτεµβρίου 2018. η γραµµατεία θα παραµείνει ανοιχτή τις εργάσιµες ηµέρες
από τις 10:00-14:00 τοπική ώρα.
3.3. Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται µε το ειδικό έντυπο.
3.4. Κάθε δήλωση συµµετοχής πρέπει να συνοδεύεται από:
• Μία φωτοτυπία από την ασφάλεια του σκάφους που συµµετέχει
• Κατάσταση πληρώµατος, µε ονοµατεπώνυµο και ηµεροµηνία γέννησης
• Το τέλος συµµετοχής
• Την άδεια άσκησης διαφήµισης (εάν φέρει το σκάφος).

4. ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
4.1 Το τέλος συµµετοχής ορίζεται στα 30 ευρώ.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018
ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ
ΤΟΠΟΣ

ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ

16/9/18

16.00

Λήξη χρονικού
ορίου υποβολής
δηλώσεων συµµετοχής

∆ΕΥΤΕΡΑ

17/9/18

20.00

Συγκέντρωση Κυβερνητών
/ Τελετή καλωσορίσµατος

ΤΡΙΤΗ

18/9/18

11.00

Αρχή:
Άγιος Κήρυκος Ικαρία
/ Μαραθόκαµπος Σάµος

21 ν.µ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

19/9/18

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΕΜΠΤΗ

20/9/18

11.00

Μαραθόκαµπος Σάµος
/ Σκάλα Πάτµος

27 ν.µ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21/9/18

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

22/9/18

10.00

Σκάλα Πάτµος
/ Φούρνοι Κουρσέων

21 ν.µ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

23/9/18

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

∆ΕΥΤΕΡΑ

24/9/18

11.00

Φούρνοι Κουρσεων
/ Άγιος Κήρικος Ικαρία

16 ν.µ.

19.00

Απονοµή

6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ
Αρχή: ∆ευτέρα 17/09/2018

7. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

7.1. Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στην συγκέντρωση των κυβερνητών.

8. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
8.1. Κεντρικό Ανατολικό Αιγαίο

9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

9.1. Θα εφαρµοστεί το σύστηµα Time on distance
9.2. Το GPH του σκάφους θα προσαυξάνεται απο τον µέσο όρο της ηλικίας των επιβαινώντων, εφ’ όσον αυτός
υπερβαίνει τον αριθµό 71, κατά 3sec ανά µίλι το έτος.
9.3. Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα υπερισχύσει το σκάφος που τερµάτισε πρώτο στην 1η ιστιοδροµία.

10. ΕΠΑΘΛΑ

10.1. Θα απονεµηθούν έπαθλα στον 1ο, 2ο και 3ο νικητής της γενικής βαθµολογίας και στον και στον γηραίοτερο
συµµετέχοντα που θα ολοκληρώσει τον Αγώνα.

11. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

11.1. Ο ΝΟΙ, η Επιτροπή Ιστιοπλοΐας και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή σώµα που συµµετέχουν στην οργάνωση
του Αγώνα IKARIA SEMIOR REGATTA «Ευάνδρια» 2018, δεν φέρουν καµία ευθύνη για υλικές ζηµιές ή σωµατικές
βλάβες, τραυµατισµό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συµβεί στους αγωνιζόµενους ή στα σκάφη τους, πριν, µετά ή
κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Στην εγγραφή ο εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα πρέπει να υπογράψει µια σχετική
δήλωση. Η ασφάλεια και η διαχείριση του σκάφους , όπως ορίζει Third Party Liability Insurance είναι µοναδική
ευθύνη του ιδιοκτήτη- του κυβερνήτη , και πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος για το πλήρωµά του, την εµπειρία
του και για την καλή κατάσταση του σκάφους και του εξοπλισµού του, ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει σε
οποιαδήποτε καιρικές συνθήκες.

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

12.1. Κάθε συµµετέχον σκάφος πρέπει να είναι ασφαλισµένο µε συµβόλαιο αστικής ευθύνης προς τρίτους,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας Ν2743/99. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι να έχουν επαρκή
ασφαλιστή κάλυψη για ευθύνη εξ αδικοπραξίας και αστική ευθύνη προς τρίτους (σωµατικές βλάβες και υλικές
ζηµιές) ρητά σε ισχύ από την αρχή, κατά τη διάρκεια και το πέρας των Ιστιοδροµιών.

13. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΜΕ

13.1. Οι αγωνιζόµενοι του IKARIA SENIOR REGATTA 2018 , οι ιδιοκτήτες και οι φιλοξενούµενοι τους,
παραχωρούν το απόλυτο δικαίωµα και την άδεια στον διοργανωτή να δηµοσιεύσει ή και να εκπέµψει σε
οποιοδήποτε µέσο ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένου των τηλεοπτικών διαφηµίσεων και όχι µόνο, φωτογραφίες
ή video προσώπων και σκαφών που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της οργάνωσης, για ενηµερωτικούς,
διαφηµιστικούς σκοπούς ή δελτία τύπου.

14. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ- Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

14.1. Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την ∆ευτέρα 17/09/2018, στις 20:00 µµ

15. HOST CLUBS

15.1. O Όµιλος που διοργανώνει τη IKARIAN SENIOR REGATTA 2018 θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του,
στο Υπουργείο Τουρισµού, στην περιφέρεια του Ανατολικού Αιγαίου, στην Γενική Γραµµατεία Αθληµάτων,
στις Τοπικές Αρχές Ικαρίας, Σάµου, Πάτµου, Φούρνων, στο Ελληνικό Λιµενικό και στους Τοπικούς Ναυτικούς
Οµίλους, για τη βοήθεια και τις παροχές, που προσέφεραν στους συµµετέχοντες.

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

16.1 Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε:
- µε την γραµµατεία του ΝΟΙ (10.00 – 14.00)

Τηλ. 22750 32880
Κιν. 6074442402 - 6975884734
christodoulos.xenakis@gmail.com
info@ikarianstudies.gr

