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  ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ "ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΙΚΑΒΑΖΗ" 

ΣΑΒ 03/09/2016 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΗΣ – ΦΑΛΗΡΟ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στο άρθρο 1 της Προκύρηξης του αγώνα. 
Ο κανόνας RRS 28 τροποποιείται ως ακολούθως: 

i.Στον κανόνα 28.1 διαγράφεται η πρώτη πρόταση και αντικαθίσταται με: 
«Ένα σκάφος πρέπει να διασχίσει την γραμμή εκκίνησης μετά το σήμα εκκίνησης αφού προηγουμένως 
ευρίσκεται εξ ολοκλήρου στην προ εκκίνησης περιοχή και να ιστιοδρομήσει την διαδρομή που προβλέπεται από 
τις οδηγίες πλου και να τερματίσει.» 

ii. Στον κανόνα 28.2 διαγράφεται η πρώτη πρόταση και αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
«Ένα νήμα που αναπαριστά την πορεία ενός σκάφους από την στιγμή που αρχίζει να πλησιάζει την γραμμή 
εκκίνησης από την προ εκκίνησης περιοχή για να την διασχίσει μέχρι να τερματίσει πρέπει όταν τεντωθεί ……» 

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται στον πίνακα της Γραμματείας του  του Ν.Ο.Π.Φ, και στο Διαδίκτυο στην 
Ιστοσελίδα www.nopf.gr . 

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οποιαδήποτε αλλαγή στις οδηγίες Πλου θα δημοσιεύεται πριν από τις 9:00 της ημέρας που τίθεται σε ισχύ. 
4. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 

Σήματα στη στεριά θα επιδεικνύονται στον Ιστό, στις Εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Π.Φ. 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

          Ημ/νία                Ωρα:                          Ιστιοδρομία 
ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ     

 
    Σαβ   03/09          11:00           ΦΑΛΗΡΟ – ΚΑΣΣΙΔΗΣ – ΦΑΛΗΡΟ 

 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Από Φαληρικό Όρμο ώρα 11.00 για τα καταμετρημένα I.R.C., ORCi, ORC CLUB και ORC Club Non 

Spinnaker σκάφη.  
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Φάληρο –Βραχονησίδα Κασσίδης – Φάληρο ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 19 ναυτικά μίλια. 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΥ : Η Βραχονησίδα Καβουρονήσι θα αφεθεί αριστερά στη διαδρομή Φάληρο - Κασσίδης και 
δεξιά στη διαδρομή Κασσίδης - Φάληρο. Η βραχονησίδα Κασσίδης θα αφεθεί αριστερά.  

6. ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΛΑΣΕΩΝ / ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
Οι Σημαίες ανα κλάση τύπου καταμέτρησης θα είναι ο αριθμητικός επισείοντας Νο 2 για ORC International, η 
σημαία με το λογότυπο για τα IRC, και ο αριθμητικός επισείοντας Νο 1 για ORC Club και ORC CLUB NS. 

Ο διαχωρισμός των υποκατηγοριών θα γίνει με βάση τα όσα περιγράφονται στις Ειδικές Διατάξεις 2016 και τις 
Εγκυκλίους της ΕΑΘ. 

7. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

Η εκκίνηση θα δοθεί σύμφωνα με τον κανόνα 26 του Κανονισμού RRS 2013- 2016 της I.S.A.F. για όλα τα σκάφη. 
Προειδοποιητικό σήμα (5’). 
Οι χρόνοι πρέπει να λαμβάνονται από τα οπτικά σήματα. Απουσία ενός ηχητικού σήματος πρέπει να αγνοείται. 

Σήμα Σημαία & Ηχος Χρονοι 

Προειδοποιητικό Σημαίες Κλάσεων & 1 Ηχητικό 5' 

Προπαρασκευαστικό P, I, Z, Z & Ι, η  Μάυρη Σημαία 4' 

Ένα Λεπτό  
Υποστολή Προπαρασκευαστικού & 1 

Μακρόσυρτο ηχητικό 
1' 

Εκκίνηση 
Υποστολή Σημαίας κλάσεως  &      1 

Ηχητικό 
0' 

 
 
 

Τα σήματα εκκίνησης θα επιδεικνύονται σε ιστό του σκάφους Επιτροπής το οποίο θα φέρει πορτοκαλί σημαία 
“RC”. Το προειδοποιητικό σήμα εκκίνησης της επόμενης κλάσης δεν θα δοθεί πριν περάσουν πέντε (5) λεπτά 
από την εκκίνηση της προηγούμενης κλάσης. Η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να επιλέξει να εκκινήσει μαζί όλες 
τις κλάσεις η μερικώς, ανάλογα με τη συμμετοχή.  Οι γραμμές  εκκίνησης θα παραμείνουν  επί δέκα λεπτά 

(10).Μέσα στο χρονικό όριο των δέκα λεπτών (10) μπορούν να εκκινήσουν σκάφη που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
εκκίνησαν κανονικά. Μετά την παρέλευση των δέκα λεπτών (10) όσα σκάφη δεν πέρασαν τις  γραμμές εκκίνησης 
θα θεωρούνται DNS. Η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να παρατείνει το ανωτέρω χρονικό όριο κατά την κρίση της και 
η απόφαση αυτή δεν επιδέχεται ένσταση. 
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8. ΜΕΡΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ θα δοθεί σύμφωνα με τον κανόνα 29.1 των R.R.S. Η Επιτροπή Αγώνων θα προσπαθήσει 

να ανακοινώσει τον αριθμό ιστίου η το όνομα του σκάφους που αναγνωρίστηκε OCS στο κανάλι 71 του VHF το 
συντομότερο δυνατόν. Αποτυχία η καθυστέρηση αυτής της εκπομπής δεν δίνει το δικαίωμα στους αγωνιζόμενους 
για αίτηση αποκατάστασης. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα RRS 62.1 (a) 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ θα δοθεί σύμφωνα με τον κανόνα 29.2 των R.R.S. Όταν έχει δοθεί γενική ανάκληση, η 

εκκίνηση της επόμενης κατηγορίας θα αναβάλλεται αναλόγως. 
9. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 Η γραμμή της Εκκίνησης για την Ιστιοδρομία ορίζεται μεταξύ πορτοκαλί σημαίας RC επί του σκάφους 
Επιτροπής στο δεξί άκρο και ποντισμένου σημαντήρα με κόκκινη σημαία επι κοντού ιστού, στο αριστερό 
άκρο. 

 Η γραμμή του Τερματισμού ορίζεται μεταξύ μπλε σημαίας στον λιμενοβραχίονα της Μαρίνας Φλοίσβου και 
ποντισμένου σημαντήρα με σημαία χρώματος κόκκινου  

Μετά την δύση του ηλίου  θα τοποθετηθεί προαιρετικά, αναλάμπων  φανός (Strobe Light) στον ποντισθέντα 
Σημαντήρα. Η ενδεχόμενη απουσία ή κακή λειτουργία του φανού δεν δίνει το δικαίωμα αίτησης επανόρθωσης 
στους αγωνιζόμενους. 

10. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

Τα σκάφη είναι υποχρεωμένα, με κίνδυνο να χαρακτηρίστούν ως DNC, πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
εκκίνησης (5λεπτο), να διέλθουν από τη Πρύμη του σκάφους Επιτροπής και να αναφέρουν τον αριθμό των 

ιστίων τους για να καταγραφούν. 
Σκάφη που για σοβαρό λόγο δεν πρόλαβαν να διέλθουν πλησίον του σκάφους Επιτροπής, οφείλουν να 
ειδοποιήσουν στο κανάλι 71 του VHF την Επιτροπή Αγώνων για την πρόθεσή τους να εκκινήσουν. 

11. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

Δεν προβλέπεται 
12. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΩΝ 

Το χρονικό όριο τερματισμού για σκάφη ORC ορίζεται ως GPH x Απόσταση διαδρομής σε μίλια x Συντελεστή 
2,0. Το χρονικό όριο τερματισμού για σκάφη IRC ορίζεται αντίστοιχα σε BSF x Απόσταση διαδρομής σε μίλια x 
Συντελεστή 2,0. 

Το χρονικό όριο τερματισμού κάθε σκάφους αναγράφεται στη κατάσταση συμμετοχών των σκαφών. Εφιστάται 
προσοχή στο ότι τα αναγραφόμενα όρια τερματισμού αφορούν χρόνο διάρκειας πλεύσης σε σχέση με την ακριβή 
ωρα Εκκίνησης. 

13. ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 
Οι μηχανές των σκαφών πρέπει να μην λειτουργούν μετά το προπαρασκευαστικό σήμα της εκκίνησης (4λεπτο). 

Κάθε χρήση μηχανής για πρόωση του σκάφους η άλλο λόγο κατά την διάρκεια του αγώνα. πρέπει να δηλωθεί 
γραπτώς στην Επιτροπή Αγώνα αμέσως μετά τον τερματισμό του σκάφους και το αργότερο εντός 1 ώρας από τον 
τερματισμό του τελευταίου σκάφους. Απαγορεύεται χρήση μηχανής για πρόωση του σκάφους (Κανόνας RRS 42). 
Σε περίπτωση προσάραξης ή σύγκρουσης με άλλο σκάφος ή αντικείμενο ισχύει ο Κανόνας RRS 42.3.h 

14. ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑ ΣΚΑΦΗ 
Κάθε σκάφος που τερματίζει θα επισημαίνεται από το κλιμάκιο τερματισμού του αγώνα με ηχητικό σήμα και θα  

πρέπει να αναφέρει στο VHF Αριθμό Ιστίων και Ονομα. Είναι υποχρέωση του κάθε κυβερνήτη να βεβαιώσει ότι το 
σκάφος του τερμάτισε την ιστιοδρομία. 

15. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΑ 

Τα σκάφη που για οποιαδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής εγκαταλείψουν τον αγώνα, έχουν 
υποχρέωση να ειδοποιήσουν αμέσως την Επιτροπή Αγώνα στο δίαυλο 71 του VHF ή στo  τηλέφωνo, 210 98 148 
35,  6948 846358. 

16. ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του αγώνα δεν τηρήθηκαν οι κανονισμοί που αναφέρονται στην προκήρυξη 
του αγώνα, πρέπει ο κυβερνήτης του σκάφους να το δηλώσει στην Επιτροπή του αγώνα μέσα σε μια (1) ώρα από 
τον τερματισμό του σκάφους στο ειδικό έντυπο που θα διαθέτει η Επιτροπή αγώνα. 

17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ενστάσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο ενστάσεων και θα γίνονται δεκτές μέχρι και μια (1) ώρα 

μετά το χρονικό όριο τερματισμού του ενιστάμενου σκάφους, από την Επιτροπή Αγώνα, και την Γραμματεία του 
Ν.Ο.Π.Φ. Οι ενστάσεις θα εκδικαστούν την Δευτέρα  08 Σεπτεμβρίου και σε ώρα που θα ορισθεί, από την 
Επιτροπή Ενστάσεων στις Εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Π.Φ. 

18. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

I. Για παραβάσεις άλλες του Μέρους 2 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της ISAF ισχύουν τα 
οριζόμενα στις Ειδικές Διατάξεις (ΕΙΟ/ΕΑΘ) στους Διεθνείς Κανόνες Ιστιοδρομιών (RRS) για τους 
Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2016. 

II. Θα εφαρμοσθεί ποινή στροφής 360
ο
 για παράβαση κανόνα του Μέρους 2 των Διεθνών Κανόνων 

Ιστιοδρομιών της ISAF 2013-2016 (κανόνας RRS 44.2). Ένα σκάφος που έχει αυτοτιμωρηθεί πρέπει 
να συμπληρώσει μία δήλωση συμμόρφωσης στη Γραμματεία, μέσα στο χρονικό όριο που 
προβλέπεται για υποβολή ενστάσεων. 

III           Σκάφος που δεν διέσχισε την γραμμή εκκίνησης όπως προβλέπεται από τον κανόνα 28 όπως αυτός 
τροποποιήθηκε από τις παρούσες ΟΠ (OCS) θα λαμβάνει ποινή όπως προβλέπεται από τους RRS. 
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19. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ VHF 

Η Επιτροπή Αγώνων θα είναι σε ακρόαση στον Δίαυλο 71  VHF [pleasure CH]. 
20. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ. 

Ως αναφέρεται στην σχετική Παράγραφο (Άρθρο 6) της προκήρυξης του αγώνα. 
21. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Για τα καταμετρημένα κατά ORCi - ORC CLUB και ORC CLUB NS σκάφη θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα Time 
on Distance. 
Για τα καταμετρημένα κατά IRC σκάφη θα εφαρμοστεί το σύστημα Time on Time. 

Θα ισχύσει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών 
Ιστιοδρομιών της I.S.A.F 2013-2016. Η βαθμολογία των υποκατηγοριών θα εξάγεται από την γενική κατάταξη.  
Ο συντελεστής βαρύτητας της ιστιοδρομίας ισούται με 1. 
Μετά το τέλος της ιστιοδρομίας θα εκδοθούν προσωρινά αποτελέσματα. Τα τελικά αποτελέσματα θα εκδοθούν 
μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθεί το ακριβές 
μήκος της διαδρομής. 

22. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 
Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. στις 

εγκαταστάσεις του Ομίλου. 
23. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Εφαρμόζεται ο κανονισμός 20 της ISAF (ISAF Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να 
φέρουν ατομική διαφήμιση κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
προαναφερόμενου κανονισμού και επί πλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή 
Η εφαρμογή των διατάξεων του κανόνα 20 του Κανονισμού 2015 της ISAF  θα ισχύει από 09:00 πμ του Σαββάτου 
03/09/2016 μέχρι το Σάββατο 03/09/2016 ώρα 24:00 μμ. 
Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική Αρχή και να 
καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την δήλωση συμμετοχής 

24. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΛΑΣΕΩΝ η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Τα σκάφη δεν υποχρεούνται να φέρουν στον επίτονο διακριτικό σήμα της κλάσης τους. 

25. ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ 

Τα σκάφη επιτροπών θα φέρουν τα ακόλουθα διακριτικά  
Σκάφος Επιτροπής Αγώνα: Σημαία χρώματος Πορτοκαλί με τα Γράμματα RC  
Βοηθητικό Σκάφος Επιτροπής : Σημαία χρώματος Πορτοκαλί 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ                                                   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ      :   Δ.ΣΑΡΙΚΑΒΑΖΗΣ                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ   :  Ι. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
                 ΜΕΛΗ                    :   Π.ΣΑΡΙΚΑΒΑΖΗΣ                        ΠΑΡΕΔΡΟΣ Α   :  Τ. ΒΑΤΙΣΤΑΣ 
                                               :   Δ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ                       ΠΑΡΕΔΡΟΣ Β   :   Ι. ΣΠΕΗΣ 
                                               :  Δ.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                         
                 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  :   Γ. ΚΑΤΕΚΟΣ 
                  ΓΡΑΜΜΑΤEΙΑ ΑΓΩΝΑ    :  Α. ΚΑΜΠΟΥΡA

 

                                        ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΛΗΡΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 


