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Μέξνο 1 – Γεληθά 
 

1 Καλόλεο 
Ο αγψλαο δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ θαλνληζκνχο, φπσο απηνί ηζρχνπλ ηηο εκέξεο 
δηεμαγσγήο ηνπ:  

1.1 Οη Γηεζλείο Καλφλεο Ιζηηνδξνκηψλ (RRS). 
1.2 (DP) Ο θαλφλαο IMS. 
1.3 (DP) Ο θαλφλαο ORC Rating Systems. 
1.4 (DP) Οη θαλφλεο Δμνπιηζκνχ Ιζηηνπινΐαο ηεο World Sailing (Equipment Rules of Sailing, ERS). 
1.5 (DP) Ο Δηδηθφο Καλνληζκφο Αζθαιείαο γηα αγψλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο ηεο World 

Sailing (Offshore Special Regulations). 
 Οη ηζηηνδξνκίεο αλνηθηήο ζαιάζζεο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 3 ηνπ θαλνληζκνχ, ελψ νη 

παξάθηηεο ηζηηνδξνκίεο ζηελ θαηεγνξία 4.  
 Όια ηα ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ VHF κε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο εθηφο ησλ άιισλ θαη ζην 

θαλάιη 72. 
1.6 Ο Γηεζλήο Καλνληζκφο Απνθπγήο πγθξνχζεσλ ζηε Θάιαζζα, αληηθαζηζηά ηνπο θαλφλεο ηνπ 

Μέξνπο 2 ησλ RRS, απφ ηελ δχζε σο ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ. 
1.7 Οη Γηαηάμεηο ηεο Δζληθήο Αξρήο (Δ.Ι.Ο). 
1.8 (DP, NP) «Όλοι όζοι ζςμμεηέσοςν ζε ένα αγώνα (αθληηέρ, ομάδερ ςποζηήπιξηρ και ζηελέση 

αγώνων πος επιβαίνοςν ζε ηασύπλοα ζκάθη.) οθείλοςν να θοπούν πποζωπική ζςζκεςή 
πλεςζηόηηηαρ (ΠΣΠ) καηά ηην διάπκεια ηος αγώνα. Η ΠΣΠ ηων αθληηών, οθείλει να ζςμθωνεί 
και με ηιρ πποδιαγπαθέρ και διαηάξειρ ηηρ ζςγκεκπιμένηρ κλάζηρ» (Γηαηάμεηο Δζληθήο Αξρήο 
2017-2020, Παξάγξαθνο 1). 

1.9 Οη Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ γηα αγψλεο αλνηθηήο ζάιαζζαο. 
1.10 ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ θεηκέλσλ Πξνθήξπμεο θαη Οδεγηψλ Πινπ, νη Οδεγίεο Πινπ 

ππεξηζρχνπλ (Απηφ αιιάδεη ηνλ RRS 63.7). 
1.11 Γηα φινπο ηνπ θαλφλεο πνπ δηέπνπλ απηφλ ηνλ αγψλα: 

 (DP) ζεκαίλεη φηη ε πνηλή γηα παξάβαζε ηνπ θαλφλα απηνχ είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 
Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ (ΓΔΔ). 

 (NP) ζεκαίλεη φηη γηα ηνλ θαλφλα απηφ δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί έλζηαζε απφ ζθάθνο. Απηφ 
αιιάδεη ηνλ RRS 60.1(a). 

 

2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο 
2.1 ηνλ αγψλα γίλνληαη δεθηά φια ηα ζθάθε ηα νπνία έρνπλ έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο 

γηα ην 2018, ζε κία απφ ηηο παξαθάησ θιάζεηο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρεη ζην 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηακεηξεκέλν κπαιφλη: 

α. ORC International (ORCi)  

β. ORC Club 

 

3 Δγγξαθή – Γήισζε πκκεηνρήο (DP, NP) 
3.1 Ο ηδηνθηήηεο ή ν θπβεξλήηεο ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα θαηαζέζεη έγγξαθε Γήισζε πκκεηνρήο-

Τπεχζπλε Γήισζε, ζηα γξαθεία ηεο γξακκαηείαο ηνπ αγψλα, ηελ Πέκπηε 17 Μαΐνπ 2018 
(21:30 ώξα Διιάδνο) έσο θαη ην άββαην 19 Μαΐνπ 2018 (09:00 ώξα Διιάδνο). 

3.2 Σα παξαθάησ έγγξαθα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ Γήισζε πκκεηνρήο (απηά αιιάδνπλ 
ηνλ RRS 78.2): 
a. Έγθπξν γηα ην 2018 πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο. 
b. Έγθπξε αζθάιεηα έλαληη ηξίησλ κε ηνπιάρηζηνλ ηηο ειάρηζηεο θαιχςεηο πνπ απαηηεί ε 

ζρεηηθή Διιεληθή λνκνζεζία. 
c. Η επίδεημε ηεο αδείαο ηεο εζληθήο ηνπ αξρήο, αλ ην ζθάθνο θέξεη δηαθήκηζε, είλαη 

απαξαίηεηε. 
d. Καηάζηαζε πιεξψκαηνο κε Ολνκαηεπψλπκν, Αξηζκφ Γειηίνπ Αζιεηή θαη Όκηιν ζηνλ 

νπνίν απηφο αλήθεη. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ Γειηίν Αζιεηή ζεσξεκέλν 
γηα ην 2018. 
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e. Σειέθσλν θαη πξφζσπν επηθνηλσλίαο ηφζν ζην ζθάθνο φζν θαη ζηελ ζηεξηά. 
3.3 Γελ επηηξέπεηαη θακηά αιιαγή ζηα πηζηνπνηεηηθά θαηακέηξεζεο κεηά ηελ Γήισζε 

πκκεηνρήο, εθηόο θαη αλ δεηείηαη ή εγθξίλεηαη απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή θαη πάλησο πξηλ 
ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο ηζηηνδξνκίαο. 

3.4 Δλζηάζεηο απφ ζθάθε ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ηθαλφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζθαθψλ φπσο 
απηνί αλαθνηλψζεθαλ ζηελ ηειηθή θαηάζηαζε ζπκκεηερφλησλ, γίλνληαη απνδεθηέο κέρξη δχν 
ψξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο ηειηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζπκκεηνρψλ. Απηφ αιιάδεη ηνλ RRS 
62.2. 

3.5 Η θαηάζηαζε πιεξψκαηνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέρξη θαη ην άββαην 19 Μαΐνπ 2018 θαη 
ψξα 09:00, ζπκπιεξψλνληαο κηα λέα θαηάζηαζε. Μεηά απφ απηήλ ηελ ψξα αιιαγέο κπνξνχλ 
λα γίλνπλ κφλνλ κε ηελ γξαπηή άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ. 

 

4 Κιάζεηο 
4.1 Σα ζθάθε κπνξεί λα δηαηξεζνχλ, ζχκθσλα κε ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπο, ζε νκάδεο ζθαθψλ. 
4.2 Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ γηα ηελ δηαίξεζε ησλ νκάδσλ ζα αλαθνηλσζεί ζηελ 

πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα γίλεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο. 
4.3 (DP, NP) Η ζεκαία θιάζεο γηα φια ηα ζθάθε είλαη ν αξηζκεηηθφο επηζείσλ Νν 2. 
 

5 Αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο Αγσληδόκελνπο 
5.1 Οη αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο αγσληδφκελνπο ζα αλαξηψληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ πνπ ζα βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ. 
5.2 Σν γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ ζα είλαη: 

α. ηελ Ρφδν, ζηα γξαθεία ηνπ ΑΙΑΘ Ρφδνπ ζηελ καξίλα Μαλδξαθίνπ 
β. ηελ χκε, ζην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ. 

 

6 Αιιαγέο ζηηο Οδεγίεο Πινπ 
6.1 Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο Οδεγίεο Πινπ ζα αλαθνηλψλεηαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ, ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο πξηλ απφ ην πξνβιεπφκελν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα ηνπ 
αγψλα ηεο εκέξαο πνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ, εθηφο απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πξφγξακκα ησλ 
αγψλσλ, πνπ ζα αλαθνηλψλεηαη πξηλ απφ ηηο 21:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ απηήλ πνπ 
ηίζεηαη ζε ηζρχ. 

6.2 Πξνθνξηθέο νδεγίεο κπνξεί λα δνζνχλ ελ πισ. Η Δπηηξνπή Αγψλσλ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 
απαξαίηεηεο αιιαγέο κέρξη ην πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα θάζε θιάζεο θαη ζα ηηο αλαθνηλψζεη ζηα 
ζθάθε κέζσ VHF (θαλάιη 72), RRS 90.2c. Απηέο νη αιιαγέο δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ιφγν 
γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. 

 

7 ήκαηα ζηελ ηεξηά 
7.1 Σα ζήκαηα ζηελ ζηεξηά ζα επηδεηθλχνληαη ζε ηζηφ πνπ ζα βξίζθεηαη θνληά ζην γξαθείν ηεο 

Δπηηξνπήο Αγψλσλ.  Όηαλ ν επηζείσλ AP επηδεηθλχεηαη ζηελ ζηεξηά, ην «1 ιεπηφ» 
αληηθαζίζηαηαη κε «φρη ιηγφηεξν απφ 30 ιεπηά» ζην ζήκα αγψλσλ AP. 
 

8 Πξόγξακκα Ιζηηνδξνκηώλ 
8.1 Σν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα γηα θάζε ηζηηνδξνκία ηνπ αγψλα ζα δνζεί σο θαησηέξσ: 

 

Ηκέξα Ώξα Γηαδξνκή 

άββαην (19/05/2018) 10:55 Ρφδνο – χκε 

Κπξηαθή (20/05/2018) 11:55 χκε – Ρφδνο   

8.2 Ο δηνξγαλσηήο Όκηινο θαη/ή ε Δπηηξνπή Αγψλσλ, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα αιιάμνπλ ην 
παξαπάλσ πξφγξακκα, ιφγσ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ή/θαη άιισλ απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ. 

8.3 Έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί δχν (2) ηζηηνδξνκίεο Αλνηθηήο Θάιαζζαο γηα φια ηα ζθάθε. 
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8.4 ε θάζε εκέξα ηνπ αγψλα, δελ ζα δνζεί θαλέλα πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα κεηά ηηο 15:00 εθηφο αλ 
αθνινπζεί ζήκα γεληθήο αλάθιεζεο ή αλαβνιήο ηζηηνδξνκίαο ηεο νπνίαο ην πξψην 
πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα είρε δνζεί πξηλ ηηο 15:00.  

 

9 Δθθίλεζε 
9.1 Σα ζθάθε ζα εθθηλήζνπλ φια καδί. 
9.2 Οη εθθηλήζεηο γηα φιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο ζα δνζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ RRS 26 (5 – 4 – 1 – 0). 
9.3 Κάζε ζθάθνο πνπ ζα εθθηλήζεη αξγφηεξα απφ 10 ιεπηά κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο ηεο θιάζεο 

ηνπ, ζα βαζκνινγείηαη σο κε εθθηλήζαλ (DNS). Απηφ αιιάδεη ηνλ RRS Α4.1. 
9.4 Μεηά απφ ζήκα κεξηθήο αλάθιεζεο, ε Δπηηξνπή Αγψλσλ ζα πξνζπαζήζεη λα αλαθνηλψζεη 

κέζσ ηνπ VHF (72), ηνλ αξηζκφ ή/θαη ην φλνκα ηνπ ζθάθνπο πνπ αλαγλσξίζηεθε σο OCS. Η 
αξγνπνξία ή ε απνηπρία λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αλαθνίλσζε δελ δίλεη δηθαίσκα γηα 
αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηφ αιιάδεη ηνλ RRS 62.1(a). 

9.5 (DP, NP) Όια ηα ζθάθε πνπ πξνηίζεληαη λα αγσληζηνχλ, ζα πξέπεη, πξηλ απφ ην 
πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα ηεο θάζε εκέξαο, λα πιεχζνπλ θνληά ζην ζθάθνο ζεκάησλ ηεο 
Δπηηξνπήο Αγψλσλ, ψζηε λα θαηαγξαθεί ε παξνπζία ηνπο. 

9.6 (DP, NP) Όια ηα ζθάθε πνπ ζα αγσληζηνχλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζηελ αξηζηεξή ζηαχξσζε 
ηνπο ηελ ζεκαία ηνπ ΑΙΑΘ Ρφδνπ. 
 

10 εκείν Όξηζα 
10.1 Η Δπηηξνπή Αγψλσλ κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα ηνπνζεηήζεη έλα εκείν Όξηζα, γηα λα 

επηηχρεη κηα εθθίλεζε ζηα φξηζα. Αλ ην εκείν Όξηζα ηνπνζεηεζεί, ζα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε, 
θαηά ην κέγηζην, ελφο (1) λαπηηθνχ κηιίνπ απφ ηελ γξακκή εθθίλεζεο. Η Δπηηξνπή Αγψλσλ, πξηλ 
ην πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα ηεο ηζηηνδξνκίαο, ζα ζεκάλεη ηελ χπαξμε ηνπ εκείνπ Όξηζα, 
επηδεηθλχνληαο κε έλα (1) ερεηηθφ, ζην ζθάθνο ζεκάησλ, κηα θόθθηλε ζεκαία πνπ ζα ζεκαίλεη: 
«Τπάξρεη εκείν Όξηζα θαη πξέπεη λα αθεζεί αξηζηεξά» ή κηα πξάζηλε ζεκαία, πνπ ζα 
ζεκαίλεη: «Τπάξρεη εκείν Όξηζα θαη πξέπεη λα αθεζεί δεμηά». 

10.2 Σν εκείν Όξηζα ζα είλαη κηα θίηξηλε θνπζθσηή ζεκαδνχξα. 
 

11 ύζηεκα Πνηλώλ 
11.1 Θα εθαξκνζηεί πνηλή δχν ζηξνθψλ (RRS 44.1), γηα φιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο. 
11.2 Γηα παξαβάζεηο ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Αζθαιείαο γηα αγψλεο Ιζηηνπινΐαο Αλνηθηήο 

Θαιάζζεο (WS Offshore Special Regulations) νη πνηλέο πνπ ηπρφλ ζα επηβάιινληαη ζα 
αθνξνχλ κφλνλ ζηελ πξνεγνχκελε ηνπ ειέγρνπ ηζηηνδξνκία. Αλ ν έιεγρνο έρεη γίλεη πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο πξψηεο ηζηηνδξνκίαο ηφηε ηπρφλ πνηλή ζα αθνξά ζηελ πξψηε ηζηηνδξνκία. Σα 
ζθάθε ζηα νπνία επηβάιινληαη πνηλέο κε βάζε ηελ παξνχζα παξάγξαθν, αλακέλεηαη λα 
πξάμνπλ θάζε ηη δπλαηφλ ψζηε ζηηο επφκελεο ηζηηνδξνκίεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ 
Καλνληζκφ. Αλ δελ ζπκκνξθσζνχλ κπνξεί λα ηνπο επηβιεζνχλ πεξεηαίξσ πνηλέο. 

 

12 Δλζηάζεηο θαη Αηηήζεηο Απνθαηάζηαζεο 
12.1 Η έλζηαζε ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην εηδηθφ έληππν έλζηαζεο πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Αγψλσλ.  
12.2 Oη ελζηάζεηο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ κέζα ζην ρξνληθφ φξην ελζηάζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη ζε κία 

(1) ψξα, ην αξγφηεξν, κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο, ηεο ηειεπηαίαο θιάζεο ζηελ 
ηειεπηαία ηζηηνδξνκία ηεο εκέξαο. Σν ίδην φξην ηζρχεη θαη γηα ελζηάζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ 
ηελ Δπηηξνπή Αγψλσλ θαη ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα γεγνλφηα πνπ παξαηήξεζαλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ αγψλα, θαζψο θαη γηα αηηήζεηο απνθαηάζηαζεο. Αλ ην ηειεπηαίν ζθάθνο 
ηεξκαηίζεη κεηά ηηο 21:00 θαη πξηλ ηηο 09:00 ηεο επνκέλεο εκέξαο, ηφηε ην φξην επεθηείλεηαη κέρξη 
ηηο 10:00 ηεο επφκελεο ηνπ αγψλα εκέξαο. Απηφ ηξνπνπνηεί ηνπο RRS 61.3 & 62.2. 

12.3 Όηαλ πξνζσξηλά απνηειέζκαηα, αλαθνηλψλνληαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ππνβνιήο 
ελζηάζεσλ, ηφηε έλα ζθάθνο κπνξεί λα θαηαζέζεη αίηεζε απνθαηάζηαζεο γηα ηα απνηειέζκαηα 
απηά, ην αξγφηεξν 30 ιεπηά απφ ηελ επίζεκε αλαθνίλσζή ηνπο. Απηφ αιιάδεη ηνλ RRS 62.2. 
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12.4 Αλαθνίλσζε πξνο ηνπο αγσληδφκελνπο ζρεηηθά κε ηηο αθξνάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο 
ελδηαθεξφκελα κέξε ή θαηνλνκάδνληαη σο κάξηπξεο, ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 
ην αξγφηεξν 30 ιεπηά απφ ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ελζηάζεσλ. Απηφ αιιάδεη ηνλ RRS 62.2. 
 

13 Βαζκνινγία 
13.1 Γηα φια ηα ζθάθε ηα απνηειέζκαηα ζα ππνινγηζηνχλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Time on 

Time Coastal / Long Distance».  
13.2 Θα ηζρχζεη ην ζχζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο (Low Point) ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ησλ RRS. 
13.3 Όιεο νη ηζηηνδξνκίεο έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,00 
13.4 Οη ληθεηέο ηνπ αγψλα ζα πξνθχςνπλ απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηψλ ζε φιεο ηηο 

ηζηηνδξνκίεο, ρσξίο θακία εμαίξεζε. 
 

14 Έπαζια 
14.1 Έπαζια ζα απνλεκεζνχλ ζηνπο ηξείο πξψηνπο ληθεηέο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα θάζε 

νκάδα ζθαθψλ. 
 

15 Καλόλεο Αζθαιείαο (DP) 
15.1 (NP) θάθε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη ζε νπνηαδήπνηε ηζηηνδξνκία, εγθαηαιείπνπλ ηνλ 

αγψλα είλαη ππνρξεσκέλα λα εηδνπνηήζνπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ηελ Δπηηξνπή Αγψλσλ. 
15.2 Κάζε ρξήζε κεραλήο γηα πξφσζε ηνπ ζθάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, γηα λα παξαζρεζεί 

βνήζεηα ζε άηνκν ή/θαη ζθάθνο πνπ θηλδπλεχεη ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ζα πξέπεη λα 
δεισζεί πξνο ηελ Δπηηξνπή Αγψλσλ, γξαπηά, ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ζθάθνπο, 
αλαθέξνληαο ην ιφγν ηεο ρξήζεο ηεο. Αλ έλα ζθάθνο δελ απνθηήζεη πιενλέθηεκα ζηνλ αγψλα 
απφ ηελ ρξήζε απηή, ε ΔΔ κπνξεί λα απνθαζίζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο νπνηαδήπνηε πνηλή, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απαιιαγήο. 

 

16 Αληηθαηάζηαζε Πιεξώκαηνο ή Δμνπιηζκνύ (DP) 
16.1 Αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ (πξνζζήθε, αιιαγή ή απνρψξεζε κέινπο) 

επηηξέπνληαη κφλνλ εθ’ φζνλ ελεκεξσζεί γξαπηψο θαη ην εγθξίλεη ε Δπηηξνπή Αγψλσλ, ζε 
εηδηθφ έληππν πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αγψλσλ, ην αξγφηεξν κία (1) ψξα πξηλ ηελ 
εθθίλεζε θάζε ηζηηνδξνκίαο.  

16.2 Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ ή απνιεζζέληνο εμνπιηζκνχ δελ επηηξέπεηαη, εθηφο θαη αλ 
δνζεί γξαπηή έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Αγψλσλ. Η αίηεζε γηα αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζα 
δνζεί ζηελ Δπηηξνπή Αγψλσλ, ζηελ πξψηε δπλαηή επθαηξία. 
 

17 Έιεγρνο Δμνπιηζκνύ θαη Μεηξήζεσλ (DP) 
17.1 Κάζε ζθάθνο ή/θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ κπνξεί λα επηζεσξεζεί νπνηαδήπνηε ψξα γηα 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο ηεο θιάζεο ηνπ θαη ησλ νδεγηψλ πινπ. Μπνξεί λα δεηεζεί ελ πισ 
ζε έλα ζθάθνο, απφ ηελ Δπηηξνπή Αγψλσλ, λα θαηεπζπλζεί ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, άκεζα 
γηα έιεγρν. 
 

18 θάθε Δπηηξνπώλ 
18.1 Σα ζθάθε ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ ζα επηδεηθλχνπλ ζεκαία κε ηα δηαθξηηηθά RC. Η απνηπρία 

ελφο ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ λα επηδείμεη ηελ ζεκαία κε ηα δηαθξηηηθά ηνπ δελ δίλεη 
δηθαίσκα γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηφ αιιάδεη ηνλ RRS 62.1(a). 

18.2 θάθε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δεκνζηνγξάθνπο, θσηνγξάθνπο, θηλεκαηνγξαθηζηέο ή 
επηζήκνπο θ.ά., δελ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ. Κάζε ελέξγεηα απφ απηά ηα 
ζθάθε δελ δίλεη δηθαίσκα ζηα αγσληδφκελα ζθάθε γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηφ αιιάδεη 
ηνλ RRS 60.1(b).  
 

19 Απαγόξεπζε Αλέιθπζεο (DP) 
19.1 Απφ ψξα 08:00 ηεο 19εο Μαΐνπ 2018, ηα ζθάθε δελ επηηξέπεηαη λα αλειθπζηνχλ, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο δεκηψλ θαη κφλν κε ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ. 
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Καηά ηελ δηάξθεηα πνπ ην ζθάθνο είλαη εθηφο ζαιάζζεο, δελ επηηξέπεηαη θακία εξγαζία 
θαζαξηζκνχ ή γπαιίζκαηνο θάησ απφ ηελ ίζαιν γξακκή. 

 

20 Δπηθνηλσλία 
20.1 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηζηηνδξνκηψλ ε επηθνηλσλία κε ηελ Δπηηξνπή Αγψλσλ ζα γίλεηαη ζην 

θαλάιη 72. Η Δπηηξνπή Αγψλσλ κπνξεί λα δίλεη πξνθνξηθή επηβεβαίσζε ησλ ζεκάησλ αγψλσλ 
ζην θαλάιη 72. Απνηπρία κεηάδνζεο ή έγθαηξεο αλαθνίλσζεο θάπνηνπ ζήκαηνο αγψλα, δελ 
δίλεη δηθαίσκα ζε αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηφ αιιάδεη ηνλ RRS 62.1(a). 

20.2 (DP) Έλα ζθάθνο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, λα εθπέκπεη ή λα δέρεηαη 
ξαδηνζήκαηα, εθηφο αλ επηθνηλσλεί κε ηελ Δπηηξνπή Αγψλσλ, πνπ δελ είλαη πξνζπειάζηκα 
απφ φια ηα άιια ζθάθε. Απηφ αιιάδεη ηνλ RRS 41. 
 

21 Χξνληθά Όξηα Σεξκαηηζκνύ 
21.1 Σα ρξνληθά φξηα ηεξκαηηζκνχ γηα θάζε ηζηηνδξνκία, εθθξαδφκελα ζε ψξεο – ιεπηά – 

δεπηεξφιεπηα πιεχζεο, είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε ζπκκεηέρνλ ζθάθνο θαη ζα αλαθνηλσζνχλ κε 
ηελ θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο ζθαθψλ. 

 

22 1ε Ιζηηνδξνκία 
22.1 Η απφζηαζε ηεο δηαδξνκήο ζα είλαη πεξίπνπ 24λκ. 
22.2 Η δηαδξνκή ζα είλαη: Δθθίλεζε (Ρφδνο) – Σεξκαηηζκφο (ΝΟ χκεο). 
22.3 Η γξακκή εθθίλεζεο ζα είλαη κεηαμχ κηαο πνξηνθαιί θνπζθσηήο ζεκαδνχξαο ζηελ αξηζηεξή 

πιεπξά ηεο εθθίλεζεο θαη κηαο θίηξηλεο θνπζθσηήο ζεκαδνχξαο ζηελ δεμηά ηεο πιεπξά. 
22.4 Η γξακκήο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Κάησ Πέηξεο Ρφδνπ. 
22.5 Η γξακκή ηεξκαηηζκνχ απνηειείηαη απφ ηζηφ κε κπιε ζεκαία, πιεζίνλ ηνπ ΝΟ ζηνλ φξκν 

Υαξάλη ηεο χκεο, ζην δεμηφ ηεο άθξν θαη απφ ηζηφ κε θίηξηλε ζεκαία, ζηελ απέλαληη αθηή ζε 
δηφπηεπζε πεξίπνπ 140ν, ζην αξηζηεξφ ηεο άθξν. 

 

23 2ε Ιζηηνδξνκία    
23.1 Η απφζηαζε ηεο δηαδξνκήο ζα είλαη πεξίπνπ 20λκ. 
23.2 Η δηαδξνκή ζα είλαη: Δθθίλεζε (Αγία Μαξίλα χκεο) – Σεξκαηηζκφο (ΝΟ Ρφδνπ). 
23.3 Η γξακκή εθθίλεζεο ζα είλαη κεηαμχ κίαο θίηξηλεο θνπζθσηήο ζεκαδνχξαο ζην δεμηφ ηεο άθξν 

θαη κηαο πνξηνθαιί θνπζθσηήο ζεκαδνχξαο ζην αξηζηεξφ ηεο άθξν. 
23.4 Η γξακκήο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Αγίαο Μαξίλαο χκεο. 
23.5 Η γξακκή ηεξκαηηζκνχ νξίδεηαη απφ δχν θίηξηλνπο ζεκαληήξεο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Άθξα 

Λνηκνθαζαξηεξίνπ, Μαλδξάθη Ρφδνπ, ζε απφζηαζε 200κ απφ ηελ αθηή (ν δεμηφο). 
 

24 Γηάθνξα 
24.1 Η Δπηηξνπή Αγψλσλ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ζέζε ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ζε θάπνηα 

ηζηηνδξνκία, ιφγσ θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, έιιεηςεο αλέκνπ ή απξφζκελεο ζαιάζζηαο 
θπθινθνξίαο, επηδεηθλχνληαο ηελ ζεκαία «L» κε έλαλ ήρν, ζην ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο 
Αγψλσλ. 
 

25 Πεξηβαληνινγηθή Δπζύλε – Ρίςε Απνξξηκκάησλ (DP, NP) 
25.1 Οη ζπκκεηέρνληεο ελζαξξχλνληαη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο ηπρφλ δπζκελείο πξνο ην 

πεξηβάιινλ επηπηψζεηο ηνπ αζιήκαηνο ηεο ηζηηνπινΐαο (RRS: Βαζηθέο Αξρέο – 
Πεξηβαληνινγηθή Δπζχλε). 

25.2 Έλαο αγσληδφκελνο δελ ζα ξίπηεη απνξξίκκαηα ζην λεξφ εθ πξνζέζεσο. Απηφο ν θαλφλαο 
ηζρχεη πάληα φηαλ έλα ζθάθνο είλαη κέζα ζην λεξφ. Η πνηλή γηα παξάβαζε απηνχ ηνπ θαλφλα 
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ αθχξσζε ηνπ ζθάθνπο (Καλφλαο RRS 55).  

 

26 Απνπνίεζε Δπζύλεο 
26.1 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηoλ αγψλα "ΦΑΝΔΡΩΜΔΝΗ 2018" απνδέρνληαη φηη δηέπνληαη απφ ηνπο 

Γηεζλείο Καλνληζκνχο Ιζηηνδξνκηψλ ηεο World Sailing (RRS), ηηο Οδεγίεο Πινπ θαη ηελ 
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Πξνθήξπμε ησλ Αγψλσλ ΑΙΑΘ Ρφδνπ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ θεηκέλνπ ησλ Οδεγηψλ 
Πινπ. 

26.2 Με ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ησλ Οδεγηψλ Πινπ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 
αγψλα δειψλνπλ θαη απνδέρνληαη ξεηά φηη ζπκκεηέρνπλ θαη αγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά κε δηθή 
ηνπο επζχλε. 

26.3 Ο ΑΙΑΘ Ρφδνπ σο Οξγαλσηηθή Αξρή, ε Διιεληθή Ιζηηνπιντθή Οκνζπνλδία, ε Δπηηξνπή 
Αλνηθηήο Θαιάζζεο, νη Δπηηξνπέο Αγψλσλ, Δλζηάζεσλ θαη ε Σερληθή Δπηηξνπή, νη ρνξεγνί 
θαζψο θαη θάζε άιινο εκπιεθφκελνο ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ αγψλα δελ θέξνπλ νπνηαδήπνηε 
επζχλε γηα 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. 

26.4 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. 

26.5 Ιδηαίηεξα εθίζηαηαη ε πξνζνρή ζηνλ ζεκειηψδε θαλφλα 4 ηνπ Μέξνπο Α ησλ Γηεζλψλ 
Καλνληζκψλ Ιζηηνδξνκηψλ ηεο World Sailing (RRS) «Απφθαζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε 
ηζηηνδξνκία». 

 

27 Αζθάιηζε 
27.1 Όια ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε ζην αγψλα νθείινπλ λα δηαζέηνπλ έγθπξε αζθαιηζηηθή θάιπςε 

έλαληη ηξίησλ, κε πνζφ ηνπιάρηζηνλ ην ειάρηζην πξνβιεπφκελν απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 
27.2 Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα θαιχπηεη ξεηά ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζθάθνπο ζε αγψλεο ηζηηνπινΐαο. 
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Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ 

Πξφεδξνο:  Γηάλλεο Κιείδσλαο  
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Μέιε:   Αηκηιία Βνγηαηδή 

   Αξηέκεο Καξξάο  

Μαίξε θεπνθχιαθα 

Γηψξγνο Σζηξίγθαο 

   Διέλε Υξνλνπνχινπ 

Σερληθή Δπηηξνπή 

Γηάλλεο Κιείδσλαο 

Μηράιεο Καζηψηεο 


