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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΑ 
«COASTAL 2012» 

 
ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC & ORC Club 

 
1. ΟΡΓΑΝΧΣΗ ΟΜΙΛΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Ο Ναπηηθφο Όκηινο Δηξήλεο - Φηιίαο πξνθεξχζζεη ηνλ αγψλα COASTAL 2012, γηα ζθάθε 
θαηακεηξεκέλα θαηά ORCI, IRC θαη ORC CLUB, το άββατο 10 Νοεμβρίου 2012.  
 
2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  

Θα ηζρύζνπλ νη Δηεζλείο Καλνληζκνύο Ιζηηνδξνκηώλ (RRS) 2009-2012 
Επίζεο ηζρύνπλ νη παξαθάηω θαλνληζκνί: 
α) IMS Rule 2012 
β) ORC Rating Systems Rule 2012 
γ) IRC Rule 2012, Parts 1, 2 θαη 3 
δ) Ο Εηδηθόο Καλνληζκόο Αζθαιείαο ηνπ ORC γηα ηζηηνδξνκίεο αλνηθηήο ζαιάζζεο, ISAF 
Offshore Special Regulations 2012-2013. Ο αγώλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 4 ηνπ 
πξναλαθεξζέληα θαλνληζκνύ. Τα VHF ηωλ ζθαθώλ πξέπεη λα έρνπλ ηα θαλάιηα 16, 69,72. 
ε) Οη Πξνζζήθεο ηεο Εζληθήο Αξρήο (ΕΙΟ/ΕΑΘ) ζηνπο Δηεζλείο Καλνληζκνύο 
Ιζηηνδξνκηώλ(RRS) γηα ηνπο αγώλεο Αλνηθηήο Θαιάζζεο 2012. 
ζη) Ο Δηεζλήο Καλνληζκόο Απνθπγήο Σπγθξνύζεωλ ζηε Θάιαζζα κε όιεο ηηο κέρξη ηώξα 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, αληηθαζηζηά ην Μέξνο 2 ηωλ RRS από ηελ δύζε κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ 
ειίνπ.  
δ) Η παξνύζα Πξνθήξπμε ηνπ Αγώλα, νη Οδεγίεο Πινπ πνπ ζα δνζνύλ ζηε ζπγθέληξωζε 
Κπβεξλεηώλ θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηώλ. Αλ ππάξμεη αληίθαζε κεηαμύ ηνπο ππεξηζρύνπλ 
νη Οδεγίεο Πινπ.  
 
3. ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ – ΑΣΟΜΙΚΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΔΠΙ ΚΑΦΧΝ  
Σα ζθάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 20 ηεο ISAF (ISAF Advertising Code) θαη επί πιένλ κε φζα νξίδεη ζρεηηθά ε 
Δζληθή Αξρή. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 20 ζα ηζρχζεη απφ ηελ 07:00 ηεο εκέξαο 
εθθίλεζεο ηνπ αγψλνο COASTAL 2012 κέρξη θαη ηελ 12ε κεζεκβξηλή ηεο επνκέλεο εκέξαο απφ ηνλ 
ηεξκαηηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο .θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθή 
γξαπηή άδεηα απφ ηελ Δζληθή Αξρή θαη λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηεο αδείαο καδί κε ηελ δήισζε 
ζπκκεηνρήο.  
 
4. ΥΟΡΗΓΟ ΣΗ ΓΙΟΡΓΑΝΧΗ  
Αλ ππάξμεη ρνξεγφο ζα γλσζηνπνηεζεί κε λεψηεξε αλαθνίλσζε. Ο νξγαλσηήο φκηινο κπνξεί λα 
απαηηήζεη ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε λα θέξνπλ ζεκαία ή απηνθφιιεην κε ην ζήκα ηνπ ρνξεγνχ θαζ’ φιε 
ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ.  

 
5. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
ηνλ αγψλα γίλνληαη δεθηά ζθάθε κήθνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ησλ 7,50 κέηξσλ θαηακεηξεκέλα θαηά 
ORCi, IRC (Endorsed) & ORC Club κε έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ θαηακεηξήζεσο 2012. Δπηηξέπεηαη ε 
ζπκκεηνρή ζθαθψλ κφλν ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. ε θάζε ζθάθνο πξέπεη λα επηβαίλνπλ 
ηνπιάρηζηνλ δχν ηζηηνπιφνη θάηνρνη αζιεηηθψλ ηαπηνηήησλ εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο πξέπεη λα είλαη ν 
θπβεξλήηεο ή ν εληεηαικέλνο εθπξφζσπφο ηνπ.  
To δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ ζθαθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην «COASTAL  2012» είλαη 20 ΔΤΡΧ.  
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6. ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ΝΟΔΦ (Σει: 210 4222782 
Fax 210 4222783 Email: noef@otenet.gr) κέρξη ηελ Πέμπτη 8 Νοε 2012 και ώρα 20:00.  
Οη δειψζεηο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζε εηδηθφ έληππν πνπ δηαηίζεηαη ζηελ Γξακκαηεία θαη λα  
ζπλνδεχνληαη απφ:  
Αληίγξαθν έγθπξνπ Πηζηνπνηεηηθνχ θαηακέηξεζεο 2012, Αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ 
ζθάθνπο ζε ηζρχ. Σν αζθαιηζηήξην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάιπςε δεκηψλ πξνο ηξίηνπο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηζηηνπιντθψλ αγψλσλ, φπσο πξνβιέπεη ε ζρεηηθή νδεγία ηεο ΔΑΘ, θαηάζηαζε πιεξψκαηνο  
Αληίγξαθν ηεο αδείαο ηεο Δζληθήο Αξρήο εθ’ φζνλ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε  
Σν πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο δελ κπνξεί λα έρεη εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο 
θαη ψξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ αληίζηνηρν αγψλα.  
Γηα ηα ζθάθε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγψλα «COASTAL 2012» δελ επηηξέπεηαη θακία αιιαγή ζην 
πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο ηνπο παξά κφλνλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο 
Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ.  
ηε δήισζε ζπκκεηνρήο, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη έλα ηνπιάρηζηνλ θηλεηφ 
ηειέθσλν, ην νπνίν ζα επξίζθεηαη επί ηνπ ζθάθνπο θαη κε ην νπνίν ζα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία θαζ’ 
φιε ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ.  
Δίλαη ζηελ θξίζε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο λα δερζεί δειψζεηο ζπκκεηνρήο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ  
ρξνληθνχ νξίνπ ππνβνιήο.  
Σα ζθάθε πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπή VHF , κε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο πιελ ησλ 
ππνρξεσηηθψλ θαη ζηα θαλάιηα 68 ,69,71 θαη 72.  
Γελ ζα γίλεη δεθηή ζπκκεηνρή ζθάθνπο ζηνλ αγψλα, αλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο αλσηέξσ 
πξνυπνζέζεηο.  
 
7. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ - ΤΓΥΧΝΔΤΗ ΚΛΑΔΧΝ  
Σα ζθάθε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγψλα «COASTAL 2012» ζα δηαρσξηζηνχλ ζε θαηεγνξίεο σο εμήο:  
θάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORCi, IRC & ORC CLUB  
H Δπηηξνπή Αγψλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπγρσλεχζεη ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ή θαη λα ηηο 

δηαρσξίζεη ζε θιάζεηο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.  
Η θαηάζηαζε κε ηηο ηζρχνπζεο γηα ηνλ αγψλα θιάζεηο ζα δνζεί ζηε ζπγθέληξσζε θπβεξλεηψλ.  
 
8. ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΧΝ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΗΓΙΧΝ ΠΛΟΤ  
Η ζπγθέληξσζε θπβεξλεηψλ ηνπ αγψλα COASTAL 2012 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 9 Ννε 2012 θαη ψξα 20:00 ζην Δληεπθηήξην ηνπ ΝΟΔΦ φπνπ νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα παξαιάβνπλ ηηο Οδεγίεο πινπ.  
Καηά ηηο πξναλαθεξζείζεο εκέξεο θαη ψξεο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ΝΟΔΦ ζα επξίζθνληαη θαη  
κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή απνξία  
 
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΓΙΑΓΡΟΜΔ 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΑ ΓΙΑΓΡΟΜΔ 

Πέκπηε       8.11.2012  20:00  Λήμε ρξνληθνχ νξίνπ 
ππνβνιήο δειψζεσλ 
ζπκκεηνρήο.  

Παξαζθεπή  9.11.2012  20:00  πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Ν.Ο.E.Φ.  

άββαην    10.11.2012  11:00  ΦΑΛΗΡΟ – Μ1 – ΚΑΙΓΗ - 
ΦΑΛΗΡΟ.   
Απόσταση : 25  ν. μ. 

 

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζα παξαζρεζνχλ ζηελ ζπγθέληξσζε θπβεξλεηψλ. 
ε πεξίπησζε άζρεκσλ, γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (άπλνηαο ή θαθνθαηξίαο) ε 
Δπηηξνπή Αγψλα κπνξεί λα επηβξαρχλεη ηε δηαδξνκή ζε ζεκείν πνπ θξίλεη εθείλε θαηάιιειν. 

 
  

mailto:noef@otenet.gr
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10.  ΤΣΗΜΑ ΓΙΟΡΘΧΗ ΥΡΟΝΟΤ 

Κατηγορία σκαφών ORCi 

Γηα ηελ θαηεγνξία ORCi ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχζηεκα Performance Curve Scoring - 
Constructed Course. Σα δεδνκέλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεχζεσλ (δηεχζπλζε αλέκνπ, 
πνξεία θαη απφζηαζε) έγθεηληαη ζηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ θαη δελ επηδέρνληαη αίηεζε 
γηα επαλφξζσζε απφ ηνπο αγσληδφκελνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Αγψλσλ θξίλεη φηη δελ έρεη αζθαιή ζηνηρεία γηα ηηο ζπλζήθεο 
ηζηηνδξνκίαο ή φηη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ 
κε ην παξαπάλσ ζχζηεκα, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθδψζεη ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ην 
ζχζηεκα Offshore Single Number Handicap (OSN). 

Κατηγορία σκαφών ORC Club 

Γηα ηελ θαηεγνξία ORC Club ζηα απνηειέζκαηα ζα εθαξκνζζεί ν ηχπνο Performance Line 
Scoring.  

Κατηγορία σκαφών IRC 

Γηα ηελ θαηεγνξία ζθαθψλ IRC ζα εθαξκνζηεί ν ηχπνο Time on Time ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα 
IRC. 

11.  ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Γηα ηνλ αγψλα «COASTAL 2012»  ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχζηεκα Χακειήο Βαζκνινγίαο, ζχκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα Α4 ησλ Γηεζλψλ Καλνληζκψλ Ιζηηνδξνκηψλ ηεο ISAF 2009-2012, κε ηηο παξαθάησ 
πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο: 
Η ηζηηνδξνκία έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο ίζν κε 1.0 
Η βαζκνινγία ησλ θιάζεσλ ζα εμάγεηαη απφ ηελ Γεληθή Καηάηαμε. Οκνίσο ε θαηάηαμε ησλ  
ζθαθψλ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο (ORC Int, ORC Club, IRC) ζα εμαρζεί απφ ηελ αληίζηνηρε γεληθή  
θαηάηαμε. 
 
12. ΠΟΙΝΔ 
Όπσο ζα πξνζδηνξηζζνχλ ζηηο νδεγίεο πινπ. 
 
13. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΗ & ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΚΑΦΧΝ 
Θα γίλεη έιεγρνο ησλ ζθαθψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Αγψλσλ Αλνηθηήο Θαιάζζεο  
2012 ηεο ΔΑΘ/ΔΙΟ. 
Η Δπηηξνπή Αγψλσλ κπνξεί λα ειέγμεη απξνεηδνπνίεηα νπνηνδήπνηε ζθάθνο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε 
ηζηηνδξνκίαο, θαζψο θαη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο. 
ηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαηακέηξεζεο πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζθάθνο αληίγξαθν ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ θαηακέηξεζεο καδί κε ην Measurement Inventory (φπνπ απαηηείηαη). 
 
14. ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΧΜΑΣΟ 
Οη εληεηαικέλνη εθπξφζσπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζθαθψλ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ γξαπηή θαηάζηαζε 
κε ηα νλνκαηεπψλπκα φισλ ησλ επηβαηλφλησλ, ζε εηδηθφ έληππν, πνπ δηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 
Οκίινπ καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ή ην αξγφηεξν πξηλ ηε ζπλάληεζε ησλ θπβεξλεηψλ. 
Σν ζχλνιν ηνπ βάξνπο ή ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο πνπ επηβαίλεη ζε θάζε ζθάθνο θαηά ηελ  
δηάξθεηα ησλ ηζηηνδξνκηψλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν αλαγξαθφκελν ζην 
Πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο. 
Αιιαγή ζηε ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ ελεκεξσζεί γξαπηψο ζε εηδηθφ έληππν,  
ε Δπηηξνπή Αγψλα, ην αξγφηεξν 2 ψξεο πξηλ ηελ εθθίλεζε θάζε ηζηηνδξνκίαο. 
Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη επζχλεο ηφζν ηνπ εληεηαικέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζθάθνπο φζν θαη  ηεο  
Δπηηξνπήο Αγψλσλ, ε δηαπίζησζε ιαλζαζκέλεο ή ειιηπνχο θαηάζηαζεο πιεξψκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη  
αθχξσζε ηνπ ζθάθνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία. 
 
15. ΔΤΘΤΝΗ 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα  «COASTAL 2012» απνδέρνληαη φηη δηέπνληαη απφ ηνπο Γηεζλείο 
Καλνληζκνχο Ιζηηνδξνκηψλ ηεο I.S.A.F. (RRS 2009 - 2012), ηηο Οδεγίεο πινπ θαη ηελ Πξνθήξπμε ηνπ 

Αγψλα φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα «COASTAL 2012» απνδέρνληαη ξεηά φηη ζπκκεηέρνπλ θαη αγσλίδνληαη 
απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζχλε θαη αλαιακβάλνπλ εμ’ νινθιήξνπ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα  δεκηέο  
πνπ  κπνξεί  λα  πξνθιεζνχλ  ζε  ηξίηα  άηνκα  ή  ηα  ππάξρνληά  ηνπο,  ηνπο  εαπηνχο  ηνπο  ή  ηα 
ππάξρνληά ηνπο, ηφζν ζηε ζηεξηά φζν θαη ζηε ζάιαζζα σο ζπλέπεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 
δηνξγάλσζε,  απαιιάζζνληαο απφ θάζε επζχλε ηνλ Οξγαλσηή Όκηιν, ηελ Δπηηξνπή Αγψλσλ, ηελ 
Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ,  ηνπο Δπηζεσξεηέο/Διεγθηέο,  ηνλ ρνξεγφ, εάλ ππάξρεη, θαη νπνηνδήπνηε κέινο  
εκπιεθφκελν ζηελ δηνξγάλσζε θάησ απφ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα. 
Οχηε νη νξγαλσηέο, νχηε νπνηαδήπνηε άιιε Δπηηξνπή πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ αγψλα θέξεη θακία επζχλε 
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γηα νπνηεζδήπνηε πιηθέο θαη εζηθέο δεκίεο ή βιάβεο ζην πιηθφ, γηα βιάβεο πξνεξρφκελεο απφ 
ηξαπκαηηζκφ ή ζάλαην πξνζψπνπ ζηνπο κεηέρνληεο ή ηξίηνπο, πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα  
ηνπ αγψλα ή νπνηαδήπνηε άιιε ψξα ελ ζρέζε πξνο απηφλ. 
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 πξνο 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 «COASTAL 2012». 
Ιδηαίηεξα  εθηζηάηαη  ε  πξνζνρή  ζηνλ  ζεκειηψδε  θαλφλα  RRS  4  ηνπ  Μέξνπο  Ι  ησλ Γηεζλψλ 
Καλνληζκψλ Ιζηηνδξνκηψλ ηεο ISAF «Απφθαζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε ηζηηνδξνκία» θαζψο θαη ζηα 
νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Αγψλσλ Αλνηθηήο Θαιάζζεο 2012 ηεο ΔΑΘ/ΔΙΟ. 
 
16. ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 
Όια ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε ζην αγψλα  «COASTAL 2012» νθείινπλ λα δηαζέηνπλ έγθπξε αζθαιηζηηθή 
θάιπςε έλαληη ηξίησλ (πξάγκαηα θαη πξφζσπα) θαηά ηελ δηάξθεηα ηζηηνπιντθψλ αγψλσλ ζχκθσλα κε 
ηελ ζρεηηθή νδεγία ηεο ΔΑΘ. 
 
17. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΥΡΗΗ 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα «COASTAL 2012» (θπβεξλήηεο θαη κέιε πιεξψκαηνο) 
απνδέρνληαη απηφκαηα φηη ν δηνξγαλσηήο φκηινο θαη ν ρνξεγφο δηαηεξνχλ επ’ αφξηζηνλ ην δηθαίσκα λα  
δεκηνπξγνχλ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη πξνβάιινπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο, θηλεκαηνγξαθηθέο εηθφλεο θαη 
δσληαλέο αλακεηαδφζεηο ζε θηικ θαη βίληεν, θαζψο θαη θσηνγξαθίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ θαη  
κεηά  ηελ  ιήμε  ηνπο,  ρσξίο  θακηά νηθνλνκηθή απαίηεζε, θαζψο επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα 
αλαπαξάγνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε γλσζηφ ηξφπν ηα νλφκαηα, βηνγξαθηθφ πιηθφ θαη θσηνγξαθίεο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ. 
 
18. ΔΠΑΘΛΑ 

Θα απνλεκεζνχλ έπαζια Γεληθήο Καηάηαμεο ζηηο θαηεγνξίεο ORCi, ORC Club θαη IRC, αλάινγα κε ηε 
ζπκκεηνρή. 
Η απνλνκή επάζισλ ζηνπο ληθεηέο ηνπ «COASTAL 2012 ζα γίλεη ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ ζα αλαθνηλσζεί 
έγθαηξα απφ ηνλ ΝΟΔΦ, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
19. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
ηελ Γξακκαηεία ηνπ ΝΟΔΦ: Σειέθσλα 210 42 22782 Fax 210 42 22783 θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο 
( Σξίηε – Σεηάξηε-Πέκπηε – Παξαζθεπή 10:00 – 16:00), (άββαην 10:00-16:00). 
EMAIL: noef@otenet.gr Web site: www.noef.gr 
 
 
 
 

Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

http://www.noef.gr/

