ΥΜΗ 2018
8 – 9 επτεμβρίου 2018
Ρόδος – φμη – Ρόδος

Οδηγίες Πλου

Μέξνο 1 – Γεληθά



1

[DP] ζεκαίλεη όηη ε πνηλή γηα παξάβαζε ηνπ θαλόλα απηνύ είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Επηηξνπήο
Ελζηάζεωλ (ΕΕ).
[NP] ζεκαίλεη όηη γηα ηνλ θαλόλα απηό δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί έλζηαζε από ζθάθνο. Απηό αιιάδεη ηνλ
RRS 60.1(a).

Καλόλεο

Ο αγώλαο ζα δηέπεηαη από ηνπο παξαθάησ θαλνληζκνύο όπσο απηνί ηζρύνπλ ηηο εκέξεο δηεμαγσγήο ηνπ
αγώλα.
1.1 Οη Γηεζλείο Καλόλεο Ιζηηνδξνκηώλ (RRS).
1.2 Ο θαλόλαο IMS.
1.3 Ο θαλόλαο ORC Rating Systems.
1.4 [DP] Οη θαλόλεο Δμνπιηζκνύ Ιζηηνπινΐαο ηεο World Sailing (Equipment Rules of Sailing, ERS).
1.5 [DP] Ο Δηδηθόο Καλνληζκόο Αζθαιείαο γηα αγώλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο ηεο World Sailing
(Offshore Special Regulations). Οη ηζηηνδξνκίεο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 4 ηνπ θαλνληζκνύ. Όια ηα
ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ VHF κε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο εθηόο ησλ άιισλ θαη ζην θαλάιη 72.
1.6 Ο Γηεζλήο Καλνληζκόο Απνθπγήο πγθξνύζεσλ ζηε Θάιαζζα, αληηθαζηζηά ηνπο θαλόλεο ηνπ Μέξνπο 2
ησλ RRS, από ηελ δύζε σο ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ.
1.7 Οη Γηαηάμεηο ηεο Δζληθήο Αξρήο (Δ.Ι.Ο).
1.8 [DP] «Όινη όζνη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα αγώλα (αζιεηέο, νκάδεο ππνζηήξημεο θαη ζηειέρε αγώλωλ πνπ
επηβαίλνπλ ζε ηαρύπινα ζθάθε.) νθείινπλ λα θνξνύλ πξνζωπηθή ζπζθεπή πιεπζηόηεηαο (ΠΣΠ) θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Η ΠΣΠ ηωλ αζιεηώλ, νθείιεη λα ζπκθωλεί θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη δηαηάμεηο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θιάζεο» (Γηαηάμεηο Δζληθήο Αξρήο 2017-2020, Παξάγξαθνο 1).
1.9 Οη Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ γηα αγώλεο αλνηθηήο ζάιαζζαο.
1.10 Σα ζθάθε επηηξέπεηαη λα κεηαθέξνπλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, θαη δεύηεξε κεγίζηε, κε εκβαδόλ πνπ
δελ ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν όξην πνπ ππάξρεη ζην πηζηνπνηεηηθό ηνπο. Απηό αιιάδεη ηνλ θαλόλα ORC
Rating Systems.
1.11 ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ θεηκέλσλ Πξνθήξπμεο θαη Οδεγηώλ Πινπ, νη Οδεγίεο Πινπ ππεξηζρύνπλ
(Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 63.7).

2

Κιάζεηο

2.1
2.2
2.3

Σα ζθάθε ηεο θάζε θιάζεο κπνξεί λα δηαηξεζνύλ, ζύκθσλα κε ην πηζηνπνηεηηθό ηνπο, ζε θαηεγνξίεο.
[NP] Η απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ γηα ηελ δηαίξεζε ησλ θιάζεσλ ζα αλαθνηλσζεί ζηελ
πγθέληξσζε Κπβεξλεηώλ θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα γίλεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο.
Η ζεκαία θιάζεο γηα όια ηα ζθάθε είλαη ν Αξηζκεηηθόο Δπηζείσλ 2.

3

Αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο Αγωληδόκελνπο

3.1

Οη αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ πνπ ζα
βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ ΑΙΑΘ Ρόδνπ (Μαξίλα Μαλδξαθίνπ, Ρόδνο) ή ζην ζθάθνο ζεκάησλ Δπηηξνπήο
Αγώλσλ.
Οη αλαθνηλώζεηο ζα αλαξηώληαη επίζεο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΑΙΑΘ Ρόδνπ. Η Απνηπρία ή ε
αξγνπνξία αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα δελ απνηειεί βάζε γηα Αίηεζε γηα
Απνθαηάζηαζε. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 60.1(b).

3.2

4

Αιιαγέο ζηηο Οδεγίεο Πινπ

4.1

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο Οδεγίεο Πινπ ζα αλαθνηλώλεηαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ,
ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ην πξνβιεπόκελν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηνπ πξώηνπ αγώλα ηεο εκέξαο πνπ
ηίζεηαη ζε ηζρύ, εθηόο από νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ, πνπ ζα αλαθνηλώλεηαη πξηλ
από ηηο 21:00 ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο από απηήλ πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ.
Πξνθνξηθέο νδεγίεο κπνξεί λα δνζνύλ ελ πισ. Η Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο
αιιαγέο κέρξη ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα θάζε θιάζεο θαη ζα ηηο αλαθνηλώζεη ζηα ζθάθε κέζσ VHF
(θαλάιη 72), RRS 90.2c. Απηέο νη αιιαγέο δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ιόγν γηα Αίηεζε γηα
Απνθαηάζηαζε.

4.2
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5

ήκαηα ζηελ ζηεξηά

5.1

Σα ζήκαηα ζηελ ζηεξηά ζα επηδεηθλύνληαη ζε ηζηό πνπ ζα βξίζθεηαη θνληά ζην γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο
Αγώλσλ.
Όηαλ ν επηζείσλ AP επηδεηθλύεηαη ζηελ ζηεξηά, ην «1 ιεπηό» αληηθαζίζηαηαη κε «όρη ιηγόηεξν από 30
ιεπηά» ζην ζήκα αγώλσλ AP. Απηό αιιάδεη ην ζήκα αγώλσλ AP.

5.2
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Πξόγξακκα Ιζηηνδξνκηώλ

6.1

Σν πξώην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα γηα θάζε ηζηηνδξνκία ηνπ αγώλα ζα δνζεί σο θαησηέξσ:
Ηκέξα
08/09/2018 (αβ)
09/09/2018 (Κπξ)

6.2

Ώξα
09:55
11:55

Ιζηηνδξνκία
Ρόδνο – ύκε
ύκε – Ρόδνο

6.3

Η δηνξγαλώηξηα Αξρή θαη/ή ε Δπηηξνπή Αγώλσλ, δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα αιιάμνπλ ην παξαπάλσ
πξόγξακκα, ιόγσ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ή/θαη άιισλ απξόβιεπησλ θαηαζηάζεσλ.
ε θάζε εκέξα ηνπ αγώλα, δελ ζα δνζεί θαλέλα πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα κεηά ηηο 15:00 εθηόο αλ αθνινπζεί
ζήκα γεληθήο αλάθιεζεο ή αλαβνιήο ηζηηνδξνκίαο ηεο νπνίαο ην πξώην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα είρε δνζεί
πξηλ ηηο 15:00.
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Δθθίλεζε

7.1

θάθνο πνπ ζα εθθηλήζεη αξγόηεξα από 10 ιεπηά κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο ηεο θιάζεο ηνπ, ζα
βαζκνινγείηαη σο κε εθθηλήζαλ (DNS). Απηό αιιάδεη ηνπο RRS A4 and A5.
Μεηά από ζήκα κεξηθήο αλάθιεζεο, ε Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα πξνζπαζήζεη λα αλαθνηλώζεη κέζσ ηνπ VHF
(72), ηνλ αξηζκό ή/θαη ην όλνκα ηνπ ζθάθνπο πνπ αλαγλσξίζηεθε σο OCS. Η αξγνπνξία ή ε απνηπρία λα
πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αλαθνίλσζε δελ δίλεη δηθαίσκα γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό αιιάδεη ηνλ
RRS 60.1(b)
[DP, NP] Όια ηα ζθάθε πνπ πξνηίζεληαη λα αγσληζηνύλ, ζα πξέπεη πξηλ από ην πξώην πξνεηδνπνηεηηθό
ζήκα ηεο θάζε εκέξαο λα πιεύζνπλ θνληά ζην ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, ώζηε λα
θαηαγξαθεί ε παξνπζία ηνπο.

7.2

7.3
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ύζηεκα Πνηλώλ

8.1

8.2

Γηα δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο παξαβάζεηο ησλ Offshore Special Regulations, ηνπ RRS 55, ηνπ ORC rule,
ηνπ IMS rule, ηνπ IRC rule, ηνπ Equipment Rules of Sailing είλαη ζηελ επρέξεηα ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ
λα επηβάιεη θάζε πνηλή δηαθνξεηηθή από Απνθιεηζκό (DSQ), ή λα κελ επηβάιεη θακία πνηλή. Η κέγηζηε
δηαθξηηή (discretional) πνηλή γηα δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο παξαβάζεηο ησλ Offshore Special Regulations
ζα είλαη ε βαζκνινγηθή πνηλή 10% ππνινγηδόκελε όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ RRS 44.3(c).
Γηα παξαβάζεηο ηνπ Offshore Special Regulations νη πνηλέο πνπ ηπρόλ ζα επηβάιινληαη ζα αθνξνύλ κόλνλ
ζηελ πξνεγνύκελε ηνπ ειέγρνπ ηζηηνδξνκία. Αλ ν έιεγρνο έρεη γίλεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξώηεο
ηζηηνδξνκίαο ηόηε ηπρόλ πνηλή ζα αθνξά ζηελ πξώηε ηζηηνδξνκία. Σα ζθάθε ζηα νπνία επηβάιινληαη
πνηλέο κε βάζε ηελ παξνύζα παξάγξαθν, αλακέλεηαη λα πξάμνπλ θάζε ηη δπλαηόλ ώζηε ζηηο επόκελεο
ηζηηνδξνκίεο λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηνλ Καλνληζκό. Αλ δελ ζπκκνξθσζνύλ κπνξεί λα ηνπο επηβιεζνύλ
πεξεηαίξσ πνηλέο.

9

Δλζηάζεηο θαη Αηηήζεηο γηα Απνθαηάζηαζε

9.1
9.2

Έληππα Δλζηάζεσλ είλαη δηαζέζηκα ζηελ γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ.
Oη ελζηάζεηο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κέζα ζην ρξνληθό όξην ελζηάζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη ζε κία (1) ώξα, ην
αξγόηεξν, κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο, ηεο ηειεπηαίαο θιάζεο ζηελ ηειεπηαία ηζηηνδξνκία
ηεο εκέξαο. Σν ίδην όξην ηζρύεη θαη γηα ελζηάζεηο πνπ ζα θαηαηεζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, ηελ
Σερληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα γεγνλόηα πνπ παξαηήξεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
αγώλα, θαζώο θαη γηα Αηηήζεηο γηα Απνθαηάζηαζε. Απηό ηξνπνπνηεί ηνπο RRS 61.3 & 62.2. Αλ ην ηειεπηαίν
ζθάθνο ηεξκαηίζεη κεηά ηηο 21:00 ηεο εκέξαο εθθίλεζεο ηεο ηζηηνδξνκίαο θαη πξηλ ηηο 09:00 ηεο επόκελεο
εκέξαο, ηόηε ην όξην επεθηείλεηαη κέρξη ηηο 10:00 ηεο επόκελεο ηεο ηζηηνδξνκίαο εκέξαο.
Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ελζηάζεηο από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, ηελ Σερληθή Δπηηξνπή ή ηελ Δπηηξνπή
Δλζηάζεσλ, ζα αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αγσληδνκέλσλ ζύκθσλα κε
ηνλ RRS 61.1(b).

9.3
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9.4
9.5

Αλαθνίλσζε πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζρεηηθά κε ηηο αθξνάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο
ελδηαθεξόκελα κέξε ή θαηνλνκάδνληαη σο κάξηπξεο, ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ην
αξγόηεξν 30 ιεπηά από ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ελζηάζεσλ.
Όηαλ εθαξκόδεηαη ν RRS N1.4(b) ην ρξνληθό όξην ζα είλαη 30 ιεπηά κεηά από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο.

10

Βαζκνινγία

10.1 Ο αγώλαο είλαη έγθπξνο αλ νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ κία (1) ηζηηνδξνκία.
10.2 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνηειεζκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα “Time on Time Coastal / Long
Distance”.
10.3 Σν κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ε δηεύζπλζε ηνπ αέξα θαη ησλ ζθειώλ ηεο δηαδξνκήο, ζα θαζνξηζηεί από ηελ
Δπηηξνπή Αγώλσλ θαη δελ δίλεη δηθαίσκα γηα Αίηεζε γηα Απνθαηάζηαζε. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 60.1(b)
10.4 Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο (Low Point) ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ησλ RRS. Οη βαζκνί
πνηλήο ζα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξύηεηαο. Ο πληειεζηήο Βαξύηεηαο γηα
όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο ζα είλαη 1,0.
10.5 Οη ληθεηέο ηνπ αγώλα ζα πξνθύςνπλ από ην άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηώλ ζε όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο ρσξίο
λα απνξξίςνπλ θακία. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS A2.1.
10.6 Θα ππάξρεη μερσξηζηή βαζκνινγία γηα ηηο θαηεγνξίεο θάζε θιάζεο.

11

Καλόλεο Αζθαιείαο [DP]

11.1 [NP] θάθε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη ζε νπνηαδήπνηε ηζηηνδξνκία, εγθαηαιείπνπλ ηνλ αγώλα είλαη
ππνρξεσκέλα λα εηδνπνηήζνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ.
11.2 Κάζε ρξήζε κεραλήο γηα πξόσζε ηνπ ζθάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, γηα λα παξαζρεζεί βνήζεηα
ζε άηνκν ή/θαη ζθάθνο πνπ θηλδπλεύεη ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ζα πξέπεη λα δεισζεί πξνο ηελ
Δπηηξνπή Αγώλσλ, γξαπηά, ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ζθάθνπο, αλαθέξνληαο ην ιόγν ηεο ρξήζεο
ηεο. Αλ έλα ζθάθνο δελ απνθηήζεη πιενλέθηεκα ζηνλ αγώλα από ηελ ρξήζε απηή, ε ΔΔ κπνξεί λα
απνθαζίζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο νπνηαδήπνηε πνηλή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απαιιαγήο

12

Αληηθαηάζηαζε Πιεξώκαηνο ή Δμνπιηζκνύ [DP]

12.1 Αιιαγέο ζηε ζύλζεζε ησλ πιεξσκάησλ (πξνζζήθε, αιιαγή ή απνρώξεζε κέινπο) επηηξέπνληαη κόλνλ εθ’
όζνλ ελεκεξσζεί γξαπηώο θαη ην εγθξίλεη ε Σερληθή Δπηηξνπή, ζε εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη από ηελ
γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, ην αξγόηεξν δύν (2) ώξεο πξηλ ηελ πξώηε πξνγξακκαηηζκέλε
εθθίλεζε θάζε εκέξαο.
12.2 Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ ή απνιεζζέληνο εμνπιηζκνύ δελ επηηξέπεηαη, εθηόο θαη αλ δνζεί γξαπηή
έγθξηζε από ηελ Σερληθή Δπηηξνπή. Η αίηεζε γηα αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ ζα δνζεί ζηελ Σερληθή
Δπηηξνπή, ζηελ πξώηε δπλαηή επθαηξία.
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Έιεγρνο Δμνπιηζκνύ θαη Μεηξήζεωλ

13.1 Κάζε ζθάθνο ή/θαη ν εμνπιηζκόο ηνπ κπνξεί λα επηζεσξεζεί νπνηαδήπνηε ώξα γηα ζπκκόξθσζε κε ηνπο
θαλόλεο ηεο θιάζεο ηνπ θαη ησλ Οδεγηώλ Πινπ. Μπνξεί λα δεηεζεί ελ πισ ζε έλα ζθάθνο, κέζσ VHF
channel 72, από ηελ Σερληθή Δπηηξνπή λα θαηεπζπλζεί ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή άκεζα γηα έιεγρν.

14

θάθε Δπηηξνπώλ

14.1 Σα ζθάθε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζα επηδεηθλύνπλ ζεκαία “RC”. Η απνηπρία ελόο ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο
Αγώλσλ λα επηδείμεη ηελ ζεκαία κε ηα δηαθξηηηθά ηνπ δελ δίλεη δηθαίσκα γηα Αίηεζε γηα Απνθαηάζηαζε.
Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 60.1(b).

15

Απαγόξεπζε Αλέιθπζεο [DP]

15.1 Από ώξα 09:00 ηεο 8εο επηεκβξίνπ 2018, ηα ζθάθε δελ επηηξέπεηαη λα αλειθπζηνύλ, εθηόο από ηελ
πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο δεκηώλ θαη κόλν κε ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο. Καηά ηελ
δηάξθεηα πνπ ην ζθάθνο είλαη εθηόο ζαιάζζεο, δελ επηηξέπεηαη θακία εξγαζία θαζαξηζκνύ ή γπαιίζκαηνο
θάησ από ηελ ίζαιν γξακκή.

16

Δπηθνηλωλία

16.1 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηζηηνδξνκηώλ ε επηθνηλσλία κε ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα γίλεηαη ζην θαλάιη 72. Η
Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα δίλεη πξνθνξηθή επηβεβαίσζε ησλ ζεκάησλ αγώλσλ ζην θαλάιη 72.
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Απνηπρία κεηάδνζεο ή έγθαηξεο αλαθνίλσζεο θάπνηνπ ζήκαηνο αγώλα, δελ δίλεη δηθαίσκα ζε Αίηεζε γηα
Απνθαηάζηαζε. Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 60.1(b).
16.2 [DP] Έλα ζθάθνο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, λα εθπέκπεη ή λα δέρεηαη ξαδηνζήκαηα,
εθηόο αλ επηθνηλσλεί κε ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, πνπ δελ είλαη πξνζπειάζηκα από όια ηα άιια ζθάθε.
Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 41.

17

Σεξκαηίδνληαο ηελ λύθηα [DP, NP]

17.1 θάθε πνπ ηεξκαηίδνπλ ηελ λύθηα ζα πξέπεη λα θσηίδνπλ ηα δηαθξηηηθά ηνπο πιεζηάδνληαο γηα ηεξκαηηζκό
θαη ζα πξέπεη λα επηβεβαηώζνπλ ζηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ ηα ζηνηρεία ηνπο (αξηζκόο πιώξεο θαη όλνκα
ζθάθνπο) ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπο, κέζσ ηνπ VHF channel 72.

18

Χξνληθό Όξην Σεξκαηηζκνύ

18.1 Σα ρξνληθά όξηα ηεξκαηηζκνύ γηα θάζε ηζηηνδξνκία, εθθξαδόκελα ζε ώξεο – ιεπηά – δεπηεξόιεπηα
πιεύζεο, είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε ζπκκεηέρνλ ζθάθνο θαη ζα αλαθνηλσζνύλ κε ηελ θαηάζηαζε
ζπκκεηνρήο ζθαθώλ. «Κάζε ζθάθνο πνπ απνηπραίλεη λα ηεξκαηίζεη κέζα ζην ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ
κηαο ηζηηνδξνκίαο, όπσο απηό έρεη θαζνξηζηεί, ζα βαζκνινγείηαη ζαλ Did Not Finish». Απηό αιιάδεη ηνλ
RRS 35 θαη A4.
18.2 Σα ρξνληθά όξηα ηεξκαηηζκνύ παξακέλνπλ αλαιινίσηα ζε πεξίπησζε επηβξάρπλζεο ηεο δηαδξνκήο.
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Μέξνο 2 – Γηαδξνκέο
19

εκείν Όξηζα

19.1 Η Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα ηνπνζεηήζεη έλα εκείν Όξηζα, γηα λα επηηύρεη κηα
εθθίλεζε ζηα όξηζα. Σν εκείν Όξηζα, αλ ηνπνζεηεζεί, ζα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε, θαηά ην κέγηζηνλ, ελόο
(1) λαπηηθνύ κηιίνπ από ηελ γξακκή εθθίλεζεο. Η Δπηηξνπή Αγώλσλ, πξηλ ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο
ηζηηνδξνκίαο, ζα ζεκάλεη ηελ ύπαξμή ηνπ, επηδεηθλύνληαο 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». Σν εκείν Όξηζα ζα είλαη κηα πνξηνθαιί
θνπζθσηή ζεκαδνύξα.

20

Γηάθνξα

20.1 Η Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα κεηαθηλήζεη ηελ γξακκή εθθίλεζεο ζε κηα λέα ζέζε, εμ
αηηίαο έιιεηςεο αλέκνπ ή θαθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή αλαπάληερεο θίλεζεο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο
εθθίλεζεο, επηδεηθλύνληαο ηελ ζεκαία “L” κε έλα ερεηηθό ζην ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ.

21

Γξακκή Δθθίλεζεο

21.1 Η γξακκή εθθίλεζεο ζα είλαη κεηαμύ δύν θίηξηλσλ θνπζθσηώλ ζεκαδνύξσλ. Σν ζθάθνο ζεκάησλ ηεο
Δπηηξνπήο Αγώλσλ κπνξεί λα είλαη ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά ηεο γξακκήο εθθίλεζεο.

P2.1 Ιζηηνδξνκία 1: Ρόδνο – ύκε (εζθιηά)
22

Γηαδξνκή

22.1 Η δηαδξνκή ζα είλαη: Δθθίλεζε (Κάησ Πέηξεο, Ρόδνο) – Σεξκαηηζκόο (εζθιηά, ύκε).
22.2 Σν κήθνο ηεο δηαδξνκήο ζα είλαη πεξίπνπ 17λκ.
22.3 Η γξακκή εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Κάησ Πέηξεο, ζηελ ΒΓ αθηή ηεο λήζνπ Ρόδνπ.

23

Γξακκή Σεξκαηηζκνύ

23.1 Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ ζα είλαη κεηαμύ ηζηνύ κε κπιε ζεκαία ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο θαη κηαο θίηξηλεο
θνπζθσηήο ζεκαδνύξαο ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο.
23.2 Ο ηζηόο ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζην ζθάθνο ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζηελ
πεξηνρή Νεξά, ζηελ λεζίδα εζθιηά ύκεο. Γηάγξακκα 1.

P2.2 Ιζηηνδξνκία 2: ύκε (Αγία Μαξίλα) – Ρόδνο
24

Γηαδξνκή

24.1 Η δηαδξνκή ζα είλαη: Δθθίλεζε (Αγία Μαξίλα, ύκε) – Σεξκαηηζκόο (ΝΟΡ, Ρόδνο).
24.2 Σν κήθνο ηεο δηαδξνκήο ζα είλαη πεξίπνπ 20λκ.

25

Γξακκή Σεξκαηηζκνύ

25.1 Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ ζα είλαη κεηαμύ δύν θίηξηλσλ ζεκαληήξσλ ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή Άθξα
Λνηκνθαζαξηεξίνπ, Μαλδξάθη Ρόδνπ. Γηάγξακκα 2.
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Δπηηξνπέο
Δπηηξνπή Δλζηάζεωλ
Πξόεδξνο
Μέιε

Γηάλλεο Κιείδσλαο (ΝJ, GRE)
Αξηέκεο Καξξάο
Αλαζηάζηνο Φώηεο

Δπηηξνπή Αγώλωλ
Πξόεδξνο
Μέιε

Μαξία Γαξνπθαιή
Αηκηιία Βνγηαηδή
Μαίξε αιαρνύξε
Μειέηεο Φώηεο
Νίθνο Υαηδεβαζίιεο

Σερληθή Δπηηξνπή
Μηράιεο Καζηώηεο
Γηάλλεο Κιείδσλαο
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Γηάγξακκα 1
Σεξκαηηζκόο ζηα εζθιηά
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Γηάγξακκα 2
Σεξκαηηζκόο ζηελ Ρόδν
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