Notice of Race
Προκήρυξη Αγώνα

17th Aegean Regatta
19th – 26th August 2017
Patmos – Rhodes
Greece

1

Organizing Authority
The Aegean Regatta 2017 is organized by the General Secretariat of the Aegean and Island
Policy, in co-operation with the Hellenic Sailing Federation / Hellenic Offshore Committee
(H.S.F / H.O.C.) and the following Clubs: Aegean Athletic Club, Mytilene Sailing Club, Nautical
Club of Chios, Nautical Club of Karlovasi, Nautical Club of Leros, Nautical Club of Samos,
Offshore Racing Club of Lesvos, Chios Sailing Club and the coordinator for 2017, the Offshore
Yachting Club of Rhodes.

2

Rules

2.1
2.2

2.7

The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing.
The following rules will also apply:
a. IMS Rule.
b. ORC Rating Systems Rule.
c. IRC Rule.
d. The International Regulations for Preventing Collisions at Sea.
e. World Sailing Offshore Special Regulations (Offshore Races Category 3 and Inshore
Races Category 4).
All boats are required to have VHF radios with channels 16 and 72.
A boat is allowed to carry on board a second mainsail, with dimensions (for IRC boats) or area
(for ORCi and ORC Club boats) not exceeding the limits shown on her current rating
certificate. This change the IRC Rating System Rule and the ORC Rating Systems Rule
accordingly.
A boat racing under IRC rule is allowed to change sails on board between races. This changes
IRC Rule.
Α boat racing under IRC rule may carry one more spinnaker than shown on her current IRC
certificate of area not greater than rated SPA without an increase in rating. This changes IRC
Rule.
If there is a conflict between languages the English text will take precedence.

3

Advertising

2.3
2.4

2.5
2.6

3.1
3.2

3.3
3.4

4

4.1
4.2

World Sailing Advertising Code will apply.
Event Advertising by the Organizing Authority may be:
a. Bow numbers with advertisement which have to be displayed as forward as possible
on the both sides of the hull.
b. Sponsor’s flag that has to be flown on the backstay throughout the entire event.
Boats carrying personal advertising must present the permission of their National Authority.
The Organizing Authority may also require the installation, at no cost to competitors, of onboard video cameras, position devices, and guest riders whose on-board position restrictions
are defined in the Sailing Instructions.

Eligibility

4.3
4.4

Competitors shall comply with World Sailing Eligibility Code
The regatta is open to all boats holding a valid Rating Certificate for 2017, in one of the
following classes:
a. ORC International (ORCi)
b. ORC Club
c. IRC
Each boat can participate only in one of the above classes.
To assign a title to a class the number of boats shall be not less than 5.

5

Entries

5.1

Eligible boats may pre-register by completing the Event’s Web Entry Form until Friday,
August 18th 2017, 21:00 hours.
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5.2
5.3
5.4

There is no entry fee.
The organizer is not responsible for any costs incurred by the non-acceptance of a boat’s
registration.
Late entries may be accepted at organizer's discretion.

6

Registration

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

Each Owner or Skipper must personally register in the Race Office, located at Patmion Cultural
Centre, from Friday, August 18th (10:00 local time) until Saturday, August 19th (17:00 local
time).
The following documents shall be presented at registration (this changes RRS 78.2):
a. Valid Class certificate issued in 2017.
b. Valid third-party insurance with the minimum cover of Greek Law.
c. If advertising is displayed, a respective National Authority permission
d. Crew list with name, surname for each crew member
e. Contact phone number both on boat and land, including the name of the contact person
No changes shall be made on certificates after registration unless prescribed or approved by
the Technical Committee and before the start of the first race.
The time limit for a measurement protest by a boat on the ratings in the final entry list is two
hours after the posting of the final ratings. This changes RRS 62.2.
Crew lists may be amended up to August 19th 18:00 hrs by filling a new form showing the
changes. After this time, changes in crew may be made only with the written permission of the
Race Committee.

7

Venue

7.1
7.2

The event will be sailed on the waters of the Southeast Aegean Sea, Greece.
The starting port is at Patmos island.

8

Schedule

8.1
Date
18/08/2017 (Fri)
19/08/2017 (Sat)
20/08/2017 (Sun)

Time
10:00
10:00
20:00
21:00
11:00

21/08/2017 (Mon)
22/08/2017 (Tue)

11:00

23/08/2017 (Wed)
24/08/2017 (Thu)

11:00

25/08/2017 (Fri)
26/08/2017 (Sat)

8.2
8.3
8.4

Event
Registration and inspections
Registration and inspections
Skippers meeting
Opening ceremony
Offshore Race
Patmos to Astypalaia, 50nm
Free Day
Offshore Race
Astypalaia to Nisyros, 40nm
Free Day
Offshore Race
Nisyros to Rhodes, 52nm
Free Day
Inshore Races
Closing ceremony (Rhodes)
ORCi and IRC boats, including three (3) offshore races and

11:00
21:00
Five (5) races are scheduled for
two (2) inshore races.
Four (4) races are scheduled for ORC Club boats, including three (3) offshore races and one
(1) inshore race.
The regatta is valid if at least two (2) races are completed.
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9

Measurement

10

Sailing Instructions

11

Scoring

11.1

11.2

11.3
11.4
11.5
11.6

Each boat shall be available for equipment inspection from 18/08/2017 (10:00) until 19/08/2017
(18:00). Measurement and rules compliance inspections will be carried out throughout the
regatta, by the Technical Committee appointed for this event, at any time before or after each
race with emphasis on boats well placed in the scoring.

Sailing Instructions will be available for each entrant at completion of the registration
formalities.

ORCi class boats:
a. The results for the Inshore races will be determined by corrected times calculated by
the “Performance Curve Scoring” system.
b. The results for the Offshore races will be determined by corrected times calculated by
the “Time on Time Offshore Scoring” system.
ORC Club class boats:
a. The results for the Inshore races will be determined by corrected times calculated by
the “Time on Time Inshore Scoring” system.
b. The results for the Offshore races will be determined by corrected times calculated by
the “Time on Time Offshore Scoring” system.
IRC class boats:
The results for all races will be determined by corrected times calculated by the “Time on Time
Scoring” system.
The Low Point Scoring System of RRS Appendix A. Points will be multiplied by the appropriate
scoring coefficient.
The scoring coefficient for all the races shall be 1,0.
The winners of the "AEGEAN REGATTA" will be designated by the total of their points on all
races.

12

International Jury

13

Support boats

14

Nautical charts

15

Berthing

15.1
15.2
15.3

The birth at all ports is free of charge.
The birth at Mandraki Marina (Rhodes) is free of charge until August 27th 15:00hrs.
The mooring of the sailing boats participating in the race, in the ports of Patmos, Astypalaia,
Nisiros and Rhodes may be done side by side (alongside). There is a possibility of difficulties in
the supply of water and electricity in some of these ports

16

Haul-out Restrictions

An International Jury appointed according to the RRS Appendix N will supervise the event, with
no right of appeal according to the RRS 70.5.

All support boats shall be registered at the race office.

The Hellenic Navy Hydrographic Service (www.hnhs.gr) navigation charts are recommended.

From 9.00 hrs of the first scheduled day of registration until the end of the last scheduled race
of the series boats shall not be hauled out except for the purposes of repairing damage; and
only after written permission from the Technical Committee.
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17

Media rights

18

Trophies and Prizes

18.1
18.2

By participating in Aegean Regatta 2017, a competitor automatically grants to the Organizing
Authority, the unrestricted right and permission to use the name and the image for any text,
photograph or video footage of either themselves or the boat they are sailing during the
Regatta, to be published or broadcast in any media whatsoever, for either editorial or
advertising purposes or to be used in press information; in this respect competitor’s name and
any biographical material of themselves may also be used or reproduced in any way known.
The use of Aegean Regatta’s material is permitted only under written permission of the
Organizing Authority.

18.3

Prizes will be awarded to the 1st, 2nd and 3rd overall winners of each class.
Prizes will be awarded to the 1st, 2nd and 3rd overall winner of each division in a class (if there is
more than one).
Prizes will be awarded to the 1st winner of each division in a class, for each individual race.

19

Disclaimer of Liability

20

Insurance

21

Further information

All those taking part in the regatta do so at their own risk and responsibility. The Organizing
Authority and any other party involved in the organization of the Aegean Regatta 2017 disclaim
any and all responsibility whatsoever for loss, damage injury or inconvenience that might occur
to persons and materials, both ashore and at sea as a consequence of participation in the
event. Each boat owner or his representative accepts these terms by signing entry form. The
attention of competitors is drawn to World Sailing Part 1 Fundamental Rule 4: A boat is solely
responsible for deciding whether or not to start or to continue racing.

Each participating boat shall be insured with valid third-party insurance. Regardless, it is the
responsibility of the owners to hold adequate insurance cover for Tort Liability and Third Party
Insurance (Property and Persons).

For further information please contact:
Organizing Committee Secretariat
Offshore Yachting Club of Rhodes
Klavdiou Peper 14, 85100, Rhodes, Greece
Tel: +30 2241022220
Email: info@asiathr.gr
General Secretariat of the Aegean and Island Policy
Department of Sea and Cultural Affairs
2, Mikras Asias Ave., 81100 Mytilene, Greece
Tel: +302251350220
Fax: +302251041175
Email: malva@ypai.gr
March 29th, 2017
The Organizing Committee
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1

Οργανωτική Αρχή
H Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους Ομίλους: Α.Ο. Αιγαίου, Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης,
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χίου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Καρλοβάσου, Ν.Ο. Λέρου, Ν.Ο. Σάμου,
Ν.Ο. Χίου και με συντονιστή Όμιλο για το 2017 τον Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου.

2

Κανονισμοί

2.1

2.7

Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί αναφέρονται στους Διεθνείς
Κανονισμούς Ιστιοδρομιών (RRS).
Επιπρόσθετα θα ισχύουν και οι παρακάτω κανόνες:
f.
Ο κανόνας IMS.
g. Ο κανόνας ORC Rating Systems.
h. Ο κανόνας IRC Rating System.
i.
Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα.
j.
Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της
World Sailing (Offshore Special Regulations). Οι ιστιοδρομίες ανοικτής θαλάσσης
κατατάσσονται στην κατηγορία 3 του κανονισμού, ενώ οι παράκτιες ιστιοδρομίες
στην κατηγορία 4.
Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72.
Τα σκάφη επιτρέπεται να μεταφέρουν, κατά την διάρκεια του αγώνα, και δεύτερη μεγίστη, με
διαστάσεις (για τα σκάφη IRC) ή εμβαδόν (για τα σκάφη ORC) που δεν υπερβαίνουν τα
αντίστοιχα όρια που υπάρχουν στο πιστοποιητικό τους. Αυτό αλλάζει τους κανόνες IRC
Rating System και ORC Rating Systems αντίστοιχα.
Τα σκάφη IRC, επιτρέπεται να αλλάζουν πανιά, πάνω στο σκάφος, μεταξύ των ιστιοδρομιών.
Αυτό αλλάζει τον κανόνα IRC Rating System.
Τα σκάφη IRC,επιτρέπεται να φέρουν κατά την διάρκεια του αγώνα ένα επιπλέον μπαλόνι
από το σύνολο που φαίνεται στο πιστοποιητικό τους, με τον περιορισμό το SPA του να είναι
μικρότερο του αντίστοιχου που φαίνεται στο πιστοποιητικό τους, χωρίς αυτό να μεταβάλει τον
βαθμό ικανότητας τους. Αυτό αλλάζει τον κανόνα IRC Rating System..
Σε περίπτωση ασυμφωνίας των κειμένων, το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

3

Διαφήμιση

3.1
3.2

Θα ισχύει ο Κώδικας Διαφημίσεων της World Sailing. (World Sailing Advertising Code).
Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει για την διαφήμιση του αγώνα, τα σκάφη να
φέρουν τα παρακάτω:
c. αριθμούς πλώρης με διαφήμιση, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται και στις δύο
πλευρές του σκάφους, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πλώρη.
d. σημαία του χορηγού της διοργάνωσης, η οποία θα πρέπει να επιδεικνύεται στον
επίτονο καθόλη την διάρκεια του αγώνα.
Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την σχετική άδεια
από την Εθνική τους αρχή.
Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει την εγκατάσταση, χωρίς κόστος για τους
αγωνιζόμενους, συσκευών λήψης video και κατάδειξης θέσης, καθώς και την φιλοξενία
πληρώματος για την λήψη στιγμιοτύπων από τον αγώνα, οι περιορισμοί στην θέση του
οποίου θα αναφέρονται στις Οδηγίες Πλου.

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

3.3
3.4

4

Δικαίωμα Συμμετοχής

4.1

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Διεθνούς Κώδικα
Καταλληλόλητας (World Sailing Eligibility Code)
Στον αγώνα γίνονται δεκτά όλα τα σκάφη τα οποία έχουν έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης
για το 2017, σε μία από τις παρακάτω κλάσεις:
d. ORC International (ORCi)

4.2
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8.3
8.4

e. ORC Club
f. IRC
Κάθε σκάφος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία από τις παραπάνω κλάσεις.
Για να συσταθεί μια κλάση θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 5 σκάφη.

5

Συμμετοχές

5.1

Τα σκάφη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον αγώνα, μπορούν να προεγγραφούν
συμπληρώνοντας την on line αίτηση συμμετοχής, μέχρι και την Παρασκευή 18 Αυγούστου
2017 και ώρα 21:00.
Δεν απαιτείται παράβολο συμμετοχής.
Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμιά ευθύνη από τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από
την μη αποδοχή της συμμετοχής ενός σκάφους.
Η Οργανωτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη
του χρονικού ορίου υποβολής.

5.2
5.3
5.4

6

Δηλώσεις Συμμετοχής

6.1

Η δήλωση συμμετοχής κάθε σκάφους θα πρέπει να κατατεθεί προσωπικά από τον ιδιοκτήτη
του ή τον κυβερνήτη του, στα γραφεία της γραμματείας του αγώνα, που θα βρίσκονται στον
χώρο του Πάτμειου Πολιτιστικού Κέντρου, από την Παρασκευή 18 Αυγούστου (10:00 ώρα
Ελλάδος) έως το Σάββατο 19 Αυγούστου (17:00 ώρα Ελλάδος).
Τα παρακάτω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύουν την Δήλωση Συμμετοχής (αυτά αλλάζουν
τον RRS 78.2):
a. Έγκυρο για το 2017 πιστοποιητικό καταμέτρησης.
b. Έγκυρη ασφάλεια έναντι τρίτων με τουλάχιστον τις ελάχιστες καλύψεις που απαιτεί η
σχετική Ελληνική νομοθεσία.
c. Η επίδειξη της αδείας 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.
Δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή στα πιστοποιητικά καταμέτρησης μετά την Δήλωση
Συμμετοχής, εκτός και αν ζητείται ή εγκρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή και πάντως πριν
την έναρξη της πρώτης ιστιοδρομίας.
Ενστάσεις από σκάφη σχετικά με τον βαθμό ικανότητας των συμμετεχόντων σκαφών όπως
αυτοί ανακοινώθηκαν στην τελική κατάσταση συμμετεχόντων, γίνονται αποδεκτές μέχρι δύο
ώρες από την ανακοίνωση της τελικής κατάστασης των συμμετοχών. Αυτό αλλάζει τον RRS
62.2.
Η κατάσταση πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι και το Σάββατο 19 Αυγούστου και
ώρα 18:00, συμπληρώνοντας μια νέα κατάσταση. Μετά από αυτήν την ώρα αλλαγές μπορούν
να γίνουν μόνον με την γραπτή άδεια της Επιτροπής Αγώνων.

6.2

6.3
6.4

6.5

7

Τόπος Διεξαγωγής

7.1
7.2

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην θαλάσσια περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.
Το λιμάνι εκκίνησης είναι η Σκάλα Πάτμου.

8

Πρόγραμμα

8.1
Ημερομηνία
18/08/2017 (Παρ)
19/08/2017 (Σαβ)
20/08/2017 (Κυρ)

Ώρα
10:00
10:00
20:00
21:00
11:00
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8.4

Πάτμος – Αστυπάλαια, 50nm
21/08/2017 (Δευ)
Ελεύθερη Ημέρα
22/08/2017 (Τρι)
11:00 Αγώνας Ανοικτής Θαλάσσης
Αστυπάλαια - Νίσυρος, 40nm
23/08/2017 (Τετ)
Ελεύθερη Ημέρα
24/08/2017 (Πεμ)
11:00 Αγώνας Ανοικτής Θαλάσσης
Νίσυρος - Ρόδος, 52nm
25/08/2017 (Παρ)
Ελεύθερη Ημέρα
26/08/2017 (Σαβ)
11:00 Παράκτιες Ιστιοδρομίες
21:00 Τελετή Λήξης (Ρόδος)
Έχουν προγραμματιστεί πέντε (5) ιστιοδρομίες για τα σκάφη ORCi και IRC, που
περιλαμβάνουν τρείς (3) ιστιοδρομίες Ανοικτής Θάλασσας και δύο (2) παράκτιες ιστιοδρομίες.
Έχουν προγραμματιστεί τέσσερεις (4) ιστιοδρομίες για τα σκάφη ORC Club, που
περιλαμβάνουν τρείς (3) ιστιοδρομίες Ανοικτής Θάλασσας και μία (1) παράκτια ιστιοδρομία.
Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος αν ολοκληρωθούν τουλάχιστον δύο (2) ιστιοδρομίες.

9

Έλεγχος Καταμετρήσεων και Επιθεωρήσεις

8.2
8.3

Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν διαθέσιμα για Επιθεώρηση εξοπλισμού από 18/08/2017
(10:00) έως 19/08/2017 (18:00). Μετρήσεις και έλεγχοι συμμόρφωσης με τους κανόνες θα
γίνονται καθόλη την διάρκεια της διοργάνωσης, από την Τεχνική Επιτροπή που θα οριστεί για
τον αγώνα, πριν ή/και μετά από κάθε ιστιοδρομία, με έμφαση στα σκάφη που προηγούνται
στις βαθμολογίες.

10

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

11

Βαθμολογία και Υπολογισμός Αποτελεσμάτων

11.1

Για τα σκάφη ORCi:
c. Για τις παράκτιες ιστιοδρομίες θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “Performance Curve
Scoring”.
d. Για τις ιστιοδρομίες Ανοικτής Θάλασσας θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “Time on
Time Offshore Scoring”.
Για τα σκάφη ORC Club:
a. Για τις παράκτιες ιστιοδρομίες θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “Time on Time Inshore
Scoring”.
b. Για τις ιστιοδρομίες Ανοικτής Θάλασσας θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “Time on
Time Offshore Scoring”.
Για τα σκάφη IRC:
Για όλες τις ιστιοδρομίες θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “Time on Time Scoring”.
Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής βαθμολογίας (RRS Παράρτημα A). Οι βαθμοί ποινής θα
πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας κάθε ιστιοδρομίας.
Ο συντελεστής βαρύτητας για τις όλες τις ιστιοδρομίες είναι 1,0.
Οι νικητές του αγώνα "AEGEAN REGATTA" θα αναδειχθούν με άθροιση των βαθμών όλων
των ιστιοδρομιών.

11.2

11.3
11.4
11.5
11.6

12

Διεθνής Επιτροπή Ενστάσεων
Μια Διεθνής 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.
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13

Σκάφη συνοδείας
Όλα τα σκάφη συνοδείας θα πρέπει να εγγραφούν σε σχετική κατάσταση στην γραμματεία
των αγώνων.

14

Ναυτικοί Χάρτες
Συνιστάται η χρήση των χαρτών της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας (www.hnhs.gr)

15

Ελλιμενισμός

15.1
15.2

Ο ελλιμενισμός των σκαφών σε όλα τα λιμάνια είναι δωρεάν.
Ο ελλιμενισμός στο Μανδράκι της Ρόδου είναι δωρεάν μέχρι την Κυριακή 27 Αυγούστου και
ώρα 15:00.
Τα σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα μπορεί να χρειασθεί να πλαγιοδετήσουν και να
δεχθούν άλλα σκάφη δίπλα τους σε κάποια από τα λιμάνια του αγώνα. Σε κάποια από τα
νησιά του αγώνα ίσως παρουσιαστούν δυσκολίες στην παροχή ρεύματος και νερού.

15.3

16

Απαγόρευση Ανέλκυσης
Από ώρα 9:00 της 18ης Αυγούστου 2017 μέχρι και το τέλος της τελευταίας ιστιοδρομίας του
αγώνα, τα σκάφη δεν επιτρέπεται να ανελκυστούν, εκτός από την περίπτωση αποκατάστασης
ζημιών και μόνο με την έγγραφη άδεια της Τεχνικής Επιτροπής.

17

Δικαίωμα Φωτογράφησης / Βιντεοσκόπησης
Όλοι οι συμμετέχοντες στην AEGEAN REGATTA 2017 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 της AEGEAN REGATTA επιτρέπεται μόνο κατόπιν
έγγραφης άδειας από την Διοργανώτρια Αρχή.

18

Έπαθλα

18.1
18.2
18.3

Θα απονεμηθεί έπαθλο στον 1o, 2o & 3o νικητή της Συνολικής Γενικής Κατάταξης κάθε κλάσης.
Θα απονεμηθεί έπαθλο στον 1o, 2o & 3o νικητή κάθε κατηγορίας ανά κλάση (αν είναι πάνω
από μία ανά κλάση).
Θα απονεμηθεί έπαθλο στον 1ο νικητή κάθε κατηγορίας ανά κλάση, σε κάθε ιστιοδρομία.

19

Αποποίηση Ευθύνης
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα "AEGEAN REGATTA", αγωνίζονται αποκλειστικά με δική
τους ευθύνη. Η Διοργανώτρια Αρχή και οι ορισμένες απ’ αυτήν επιτροπές, που σχετίζονται με
την διοργάνωση του αγώνα, δεν φέρουν καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά,
τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα.
Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους ή ο αντιπρόσωπός του αποδέχεται αυτούς του όρους
υπογράφοντας την Δήλωση Συμμετοχής στον αγώνα. Προσοχή από τους συμμετέχοντες θα
πρέπει να δοθεί στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 «Η απόφαση για την συμμετοχή ή όχι σε
μια ιστιοδρομία ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη του κάθε σκάφους».

20

Ασφάλιση
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στο αγώνα "AEGEAN REGATTA", οφείλουν να διαθέτουν
έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων, με ποσό τουλάχιστον το ελάχιστο προβλεπόμενο
από την Ελληνική Νομοθεσία.
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Πληροφορίες για την διοργάνωση
Για περισσότερες πληροφορίες για την διοργάνωση παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Γραμματεία Οργανωτικής Επιτροπής
Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θαλάσσης Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ)
Κλαυδίου Πέπερ 14, 85100 Ρόδος
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2241022220
Email: info@asiathr.gr

Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
Τμήμα Θαλασσίων Θεμάτων & Πολιτισμού
Μικράς Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη
Τηλ: +302251350220
Φαξ: +302251041175
Email: malva@ypai.gr
29 Μαρτίου 2017
Η Οργανωτική Επιτροπή
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