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 1. ΟΡΓΑΝΩΣΖ ΟΜΗΛΟ 

 
Ο Ναπηαζιεηηθόο Όκηινο Δηξήλεο - Φηιίαο πξνθεξύζζεη ηνλ αγώλα 
ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο γηα ζθάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORC 
Ηinternational, ORC Club, IRC θαη X35, κε ηελ νλνκαζία «ΝΗΚΟΛΑ 
ΥΑΣΕΖΝΗΚΟΛΑΟΤ 2012» από ην άββαην 05 Μαΐνπ 2012 κέρξη θαη ηελ 
Κπξηαθή 06 Μαΐνπ 2012. 
    

 

 2. ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ 

 
 Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ αξωληθνύ θόιπνπ. 
 

3.  ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

 
Ζ δηεύζπλζε ηεο Γξακκαηείαο θαη ηεο Δπηηξνπήο Αγώλωλ είλαη ε εμήο: 
 
Ν.Ο.Δ.Φ., Αθηή Γειαβέξε 2  185 33  ΠΔΗΡΑΗΑ 
Σειέθωλν 210 4222782 
Fax       210 4222783 
e-mail      noef@otenet.gr 
web site    www.noef.gr 
   
Ζ γξακκαηεία ηνπ Ν.Ο.Δ.Φ. ιεηηνπξγεί: 
 
Σξίηε – Παξαζθεπή  10:00 – 16:00 
Γεπηέξα         18.00-21.00 
Σελ  Πέκπηε &  Παξαζθεπή  3  θαη 4 Μαΐνπ  2012 ε Γξακκαηεία  ζα ιεηηνπξγεί 
έωο ηηο 20:00 
 

mailto:noef@otenet.gr
http://www.noef.gr/


4. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

 
Οη ηζηηνδξνκίεο ηνπ αγώλα ζα δηεμαρζνύλ ζύκθωλα κε ηνπο παξαθάηω 
Καλνληζκνύο, όπωο απηνί ηζρύνπλ ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγωγήο ηνπ αγώλα: 
 

4.1 Οη Γηεζλείο Θαλνληζκνί Ηζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF 2009-2012 (RRS). 
4.2 Ο Γηεζλήο Θαλόλαο ORC Rating Systems 2012 - ORC International & ORC 
Club 
4.3  Ο Γηεζλήο Θαλόλαο θαηακέηξεζεο IMS Rule 2012  
4.4  Ο Γηεζλήο Θαλνληζκόο IRC 2012  
4.5  Ο εηδηθόο θαλνληζκόο αζθαιείαο γηα αγώλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο 
ζαιάζζεο I.S.A.F. Offshore Special Regulations 2012 -2013.  Ο αγώλαο 
θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 4 ηνπ αλσηέξσ θαλνληζκνύ. 
4.6  Όια ηα ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ VHF κε ηα θαλάιηα 16 & 72.  
4.7  Ο Θαλνληζκόο Αγώλσλ ηεο Δπηηξνπήο Αλνηθηήο Θαιάζζεο ηεο Δ.Η.Ο. γηα 
ην 2012. 
4.8  Από ηε δύζε έσο ηελ αλαηνιή ηνπ Ζιίνπ, ν Γηεζλήο Θαλνληζκόο 
Απνθπγήο Σπγθξνύζεσλ ζηε Θάιαζζα(1972) κε όιεο ηηο κέρξη θαη ηελ εκέξα 
ησλ αγώλσλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ,  αληηθαζηζηά ην Κέξνο 2 ησλ RRS  
4.9  Ζ παξνύζα Πξνθήξπμε Αγώλσλ, νη Οδεγίεο Πινπ θαη ηπρόλ 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Σε πεξίπησζε αληίθαζεο ππεξηζρύνπλ νη Οδεγίεο Πινπ. 

 
5. ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

 
5.1 Δθαξκόδεηαη ν Καλνληζκόο 20 ηεο ISAF ( ISAF Advertising Code ) θαη ωο 
εθ ηνύηνπ ηα ζθάθε πνπ επηζπκνύλ λα θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ αγώλα, πξέπεη λα είλαη ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
αλωηέξνπ Καλνληζκνύ θαη επί πιένλ κε όζα νξίδεη ζρεηηθά ε Δζληθή ηνπο 
Αξρή. 
5.2 θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθή εγθξηζε 
από ηελ Δζληθή ηνπο  Αξρή θαη λα ηελ γλωζηνπνηεζνπλ καδί κε ηελ δήιωζε 
ζπκκεηνρήο. 
5.3 Ζ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Καλνληζκνύ ηεο ISAF ζα ηζρύζεη από ηελ 
αλαηνιή ηνπ ειίνπ ηελ Παξαζθεπή 04 Μαΐνπ 2012 κέρξη ηελ δύζε ηνπ ειίνπ 
ηε Κπξηαθή 06 Μαΐνπ  2011. 
 

6. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
6.1 ηνλ Αγώλα γίλνληαη δεθηά ζθάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORC 
International, ORC Club  θαη IRC εθόζνλ έρνπλ έγθπξν πηζηνπνηεηηθό 
θαηακεηξήζεωο 2012. Δπίζεο γίλνληαη δεθηά θαη ζθάθε ηεο θιάζεο  Υ35.  
6.2 Σν δηθαίωκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε € 30  γηα όια ηα ζθάθε. 
6.3 Γελ επηηξέπεηαη ζπκκεηνρή ζε πεξηζζόηεξεο από κία θαηεγνξίεο 
θαηακέηξεζεο. 
 

7. ΓΖΛΩΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
7.1 Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ γξακκαηεία ηνπ Ν.Ο.Δ.Φ.  
ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Πέκπηε 03/05/2012 θαη ώξα 20:00. 

7.2 Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα γξάθνληαη ζην εηδηθό έληππν πνπ        
δηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Ν.Ο.Δ.Φ. 
7.3 Κάζε δήιωζε ζπκκεηνρήο ζα ζπλνδεύεηαη από έγγξαθν έγθπξνπ 
πηζηνπνηεηηθνύ θαηακέηξεζεο 2012, όπωο απαηηνύλ ε  Δζληθή Αξρή θαη νη 
θαλνληζκνί ηεο θιάζεο, αληίγξαθν αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ελ ηζρύ, 

θαηάζηαζε πιεξώκαηνο, έγθξηζε ηεο δηαθήκηζεο, εάλ ην ζθάθνο θέξεη 
δηαθήκηζε θαη ην αληίηηκν ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο.   



7.4 Γελ ζα γίλεη δεθηή ζπκκεηνρή ζθάθνπο ζηνλ αγώλα αλ δελ είλαη ζύκθωλε 
κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηωλ πξναλαθεξόκελωλ άξζξωλ. 
7.5 Δίλαη ζηελ θξίζε ηεο Οξγαλωηηθήο Αξρήο λα δερζεί αηηήζεηο ζπκκεηνρήο 
κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο. 
 
 

8. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΗ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΩΡΑ ΓΗΑΓΡΟΜΔ - ΔΚΓΖΛΩΔΗ 

Πέκπηε  03.05.2012 20:00 Λήμε νξίνπ ππνβνιήο δήιωζεο 
ζπκκεηνρήο 

Παξαζθεπή 04.05.2012 20:00 πγθέληξωζε Κπβεξλεηώλ 

άββαην 05.05.2012 11:00 1ε Ηζηηνδξνκία 
Δθθίλεζε : Από όξκν Φαιήξνπ 
Γηαδξνκή: Φάιεξν-Πιαηεηά 
(αξηζηεξά)-Αίγηλα 
 Απόζηαζε : 20 λ.κ.  

Κπξηαθή  06.05.2012 11:00 2ε Ηζηηνδξνκία 
Δθθίλεζε : Από ηελ Αίγηλα 
Γηαδξνκή: Αίγηλα-Πιαηεηά (δεμηά)-
Φάιεξν 
Απόζηαζε : 20 λ.κ. 

 
ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΩΝ ΔΚΛΟΓΩΝ ΘΑ 
ΓΗΝΟΤΝ ΟΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΛΛΑΓΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΚΑΗ ΘΑ ΔΠΗΖΜΑΝΘΟΤΝ ΣΗ 
ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ. 
 

9. ΤΓΥΩΝΔΤΖ ΚΛΑΔΩΝ 

 
Ζ Δπηηξνπή Αγώλωλ δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα ζπγρωλεύζεη ηηο θιάζεηο αλάινγα κε ηε 
ζπκκεηνρή, ζύκθωλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. Ζ ζπγρώλεπζε ηωλ θιάζεωλ 
ζα γλωζηνπνηεζεί ζηε ζπγθέληξωζε θπβεξλεηώλ. 

 

10. ΤΣΖΜΑ ΓΗΟΡΘΩΔΩ ΥΡΟΝΟΤ 

 
10.1 Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά ORCi ζθάθε ζα εθαξκνζηεί ην Performance 
Curve Scoring κε Constructed Course ή ελαιιαθηηθά ην ζύζηεκα Time on 
Distance. .  
10.2 Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά ORC Club ζθάθε, ζα εθαξκνζηεί ην 
Performance Line Scoring. 
10.3 Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά IRC ζθάθε, ζα εθαξκνζηεί ην ζύζηεκα 
ππνινγηζκνύ Time on Time. 
10.4 Σα δεδνκέλα ηεο Δπηηξνπήο Αγώλωλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηωλ 
πιεύζεωλ, ηελ δηεύζπλζε θαη ηελ έληαζε ηωλ αλέκωλ, θαζώο θαη ε επηινγή 
ζπζηήκαηνο δηνξζώζεωο ρξόλνπ δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ιόγν γηα 
απνθαηάζηαζε από ηνπο αγωληδόκελνπο. 

 

11. ΤΣΖΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

 
11.1 Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα Υακειήο Βαζκνινγίαο, ζύκθωλα κε ην 
Παξάξηεκα Α ηωλ θαλνληζκώλ ηζηηνδξνκηώλ ηεο I.S.A.F. -R.R.S  2009-2012.   

11.2 Ο Σπληειεζηήο βαξύηεηαο θάζε ηζηηνδξνκίαο ηζνύηαη κε 1.00. 
11.3 Οη ληθεηέο ηνπ αγώλα ζα αλαδεηρζνύλ κε άζξνηζε ησλ βαζκώλ ησλ δύν 
ηζηηνδξνκηώλ. 
11.4 Ο αγώλαο ζεσξείηαη έγθπξνο αλ δηεμαρζεί κία ηζηηνδξνκία.  
11.5 Ζ Βαζκνινγία ησλ θιάζεσλ ζα ππνινγίδεηαη από ηε Γεληθή θαηάηαμε ηεο 



θαηεγνξίαο.  
11.6 Σηηο Οδεγίεο Πινπ ζα θαζνξηζηεί ν ηξόπνο επίιπζεο ηπρόλ ηζνβαζκηώλ. 
 
12. ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ 

 
Οη Οδεγίεο Πινπ ζα δνζνύλ ζηνπο εληεηαικέλνπο εθπξνζώπνπο ηωλ ζπκκεηερόληωλ 
ζθαθώλ ζηε ζπγθέληξωζε θπβεξλεηώλ. 

 

13.  ΔΛΔΓΥΟ  ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΔΩΝ  ΚΑΗ  ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ   
       ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΚΑΦΩΝ 

 
13.1 Θα γίλνπλ έιεγρνη θαηακεηξήζεωο θαη επηζεωξήζεηο ηωλ ζπκκεηερόληωλ 
ζθαθώλ ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό Αγώλωλ ηεο ΔΑΘ/ΔΗΟ. 
13.2 Ζ Δπηηξνπή Αγώλωλ δηαηεξεί ην δηθαίωκα ειέγρνπ ζθαθώλ 
απξνεηδνπνίεηα, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν 
( ζηεξηά ε ζάιαζζα ) θαηά ην δηάζηεκα 05.05.2012  έωο θαη 06.05.2012. ηε 
δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Καηακεηξήζεωο πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζθάθνο 
αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαηακεηξήζεωο καδί κε ην Measurement 
Inventory-Γεύηεξε ζειίδα ( όπνπ απαηηείηαη ). 
13.3 Σα ζθάθε θαη ORC International θαη ORC Club νθείινπλ λα 
ρξεζηκνπνηνύλ ζηνλ αγώλα κόλν θαηακεηξεκέλα παληά.  

13.4  Δπηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ πισξηώλ παληώλ θαη ησλ κπαινληώλ ηα νπνία 
θέξεη έλα ζθάθνο IRC κεηαμύ ησλ ηζηηνδξνκηώλ, εθόζνλ ν αξηζκόο ηνπο θαη ε 
επηθάλεηά ηνπο είλαη ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζην πηζηνπνηεηηθό 
θαηακέηξεζεο ηνπ ζθάθνπο. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ IRC 21.1.5 (d).   
13.5 Ο ηδηνθηήηεο ή ν εληεηαικέλνο εθπξόζσπόο απηνύ πξέπεη λα γλσξίδεη όηη 
ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό RRS έρεη ηελ επζύλε λα δηαηεξεί ην ζθάθνο 
ζύκθσλν κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο θάζε θιάζεο.  
13.6 Ο ηδηνθηήηεο ηνπ θάζε ζθάθνπο πξέπεη λα γλσξίδεη όηη ζύκθσλα κε ηνλ 
θαλόλα OSR 1.02.1 πξέπεη λα θαζνξίζεη έλα άηνκν πνπ ζα αλαιάβεη ηηο 
επζύλεο ηνπ επί θεθαιήο (ππεπζύλνπ) ζηελ πεξίπησζε εμνπδεηέξσζεο ηνπ 
ηδίνπ θαη όηη ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα OSR 6.05.03 ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηνπ 
πιεξώκαηνο πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλν κε ηηο δηαδηθαζίεο Πξώησλ 
Βνεζεηώλ, Υπνζεξκία, Πληγκό, Θαξδηνπλεπκνληθή αλάηαμε θαη ζρεηηθά 
ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο. 

 

13. ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ 

 

13.1 Ο εληεηαικέλνο εθπξόζσπνο θάζε ζπκκεηέρνληνο ζθάθνπο νθείιεη λα 
θαηαζέζεη γξαπηή θαηάζηαζε κε ηα νλόκαηα όισλ ησλ επηβαηλόλησλ, 
ζε εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη από ηε γξακκαηεία καδί κε ηε δήισζε 
ζπκκεηνρήο, ην αξγόηεξν πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπγθέληξσζεο 
θπβεξλεηώλ. 

13.2 Αιιαγέο ζηε ζύλζεζε ησλ πιεξσκάησλ επηηξέπνληαη κόλν εθόζνλ 
ελεκεξσζεί γξαπηά ε Δπηηξνπή Αγώλσλ, ζε εηδηθό έληππν πνπ 
δηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία, ην αξγόηεξν κία (1) ώξα πξηλ ηελ εθθίλεζε 
ηεο ηζηηνδξνκίαο. 

13.3 Γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη επζύλεο ηόζν ηνπ εληεηαικέλνπ  εθπξνζώπνπ 
ηνπ ζθάθνπο όζν θαη ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, ε δηαπίζησζε 
ιαλζαζκέλεο ή ειιηπνύο θαηάζηαζεο πιεξώκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη 
ηελ αθύξσζε ηνπ ζθάθνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία. 

13.4 Τν ζύλνιν ηνπ βάξνπο ή ν αξηζκόο κειώλ  ηνπ πιεξώκαηνο πνπ 
επηβαίλεη ζε θάζε ζθάθνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ  ηζηηνδξνκηώλ, δελ 
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην αλαγξαθόκελν ζην πηζηνπνηεηηθό 
θαηακέηξεζεο. 

 



14. ΔΤΘΤΝΖ 

 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο  ζηνλ Αγώλα « ΛΗΘΟΙΑΣ ΦΑΤΕΖΛΗΘΟΙΑΟΥ 
2012» απνδέρνληαη όηη δηέπνληαη από ηνπο Γηεζλείο Θαλνληζκνύο Ηζηηνδξνκηώλ 
ηεο I.S.A.F (RRS 2009-2012), ηηο Οδεγίεο Πινπ θαη ηελ Πξνθήξπμε ηνπ 
Αγώλα. 
 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρνληαη λα αλαιάβνπλ εμ νινθιήξνπ νπνηαδήπνηε 
επζύλε γηα ηηο λαπηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ ζθάθνπο ηνπο, ηελ εμαξηία, ηηο 
ηθαλόηεηεο ηνπ πιεξώκαηνο θαη ηνλ εμνπιηζκό αζθαιείαο. 
 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγώλα, επίζεο απνδέρνληαη ηελ αλάιεςε εμ 
νινθιήξνπ, νπνηαδήπνηε επζύλεο γηα δεκηέο, πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ζε 
ηξίηα άηνκα ή ηα ππάξρνληά ηνπο, ηνπο εαπηνύο ηνπο ή ηα ππάξρνληά ηνπο, 
ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα σο ζπλέπεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 
δηνξγάλσζε, θαη απαιιάζζνπλ από θάζε επζύλε ην δηνξγαλσηή Όκηιν, ηελ 
Δπηηξνπή Αγώλσλ, ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, θαη νπνηνδήπνηε άηνκν 
εκπιεθόκελν ζηε δηνξγάλσζε θάησ από νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα, απνδέρνληαη 
εμ νινθιήξνπ ηελ επζύλε γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ελδπκαζία ησλ 
πιεξσκάησλ ησλ ζθαθώλ, ησλ αληηπξνζώπσλ θαη ησλ θηινμελνύκελσλ ηνπο.  
 

Ο  Ν.Ο.Δ.Φ., ε Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεωλ, ε Δπηηξνπή 
Αγώλωλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν εκπιεθόκελν ζηε δηνξγάλωζε ηνπ 
αγώλα « ΝΗΚΟΛΑ ΥΑΣΕΖΝΗΚΟΛΑΟΤ 2012» ,  δελ  θέξεη θακία επζύλε γηα 
ζωκαηηθή ή πιηθή δεκηά, ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην ή όηη ήζειε ζπκβεί, πξηλ, θαηά 
ηε  δηάξθεηα ή κεηά ηνλ αγώλα. 
 

Σηε δήισζε ζπκκεηνρήο, ν εληεηαικέλνο εθπξόζσπνο θάζε ζθάθνπο ζα 
απαηηεζεί λα  ππνγξάςεη ζρεηηθή δήισζε όπνπ απνδέρεηαη απηή ηελ αλάιεςε 
επζύλεο θαη ηελ ηαπηόρξνλε απνπνίεζε επζύλεο εθ κέξνπο ηνπ δηνξγαλσηή 
Οκίινπ. 
 

Ζ αζθάιεηα ηνπ ζθάθνπο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
αζθάιεηαο πξνο ηξίηνπο, είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε / 
ζπκκεηέρνληνο, ν νπνίνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη όηη ην ζθάθνο είλαη απόιπηα 
αμηόπινν θαη θπβεξλείηαη από πιήξσκα ηθαλό ζε αξηζκό θαη εκπεηξία, ην νπνίν 
βξίζθεηαη ζε θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε λα αληηκεησπίζεη δύζθνιεο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
 

Ο ηδηνθηήηεο / ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο 
γάζηξαο, ηεο εμαξηίαο θαη όινπ ηνπ ζθάθνπο. 
Ο ίδηνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη όηη όινο ν εμνπιηζκόο αζθαιείαο ζπληεξείηαη 
θαηάιιεια θαη όηη ην πιήξσκα γλσξίδεη πνύ βξίζθεηαη θαη πώο 
ρξεζηκνπνηείηαη. 
 

Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζην ζεκειηώδε Θαλόλα R.R.S 4 ηνπ Κέξνπο 1 ησλ 
Γηεζλώλ Θαλνληζκώλ ηεο I.S.A.F.«Απόθαζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ηζηηνδξνκία» 
 
 

15. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

   

           Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Αγώλα « ΛΗΘΟΙΑΣ ΦΑΤΕΖΛΗΘΟΙΑΟΥ 2012»  
απνδέρνληαη απηόκαηα όηη ε δηνξγαλώηξηα Αξρή δηαηεξεί ην  δηθαίσκα επ’ 
αόξηζηνλ, λα παξάγεη, ρξεζηκνπνηεί θαη πξνβάιιεη θαηά ηελ θξίζε ηεο, 
θηλεκαηνγξαθηθέο εηθόλεο θαη δσληαλέο αλακεηαδόζεηο ζε θηικ ή βίληεν θαη 
νπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηνπο αγώλεο, 
ρσξίο θακία  νηθνλνκηθή απαίηεζε. 
 



16. ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΦΩΝ 

 

16.1  Τα αγσληδόκελα ζθάθε ζηνλ αγώλα « ΛΗΘΟΙΑΣ ΦΑΤΕΖΛΗΘΟΙΑΟΥ 
2012»  πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ ειάρηζηε πξνβιεπόκελε από ηνλ λόκν Λ 
2743/99 αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ηξίησλ. Αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ 
ζπκβνιαίνπ ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα ζπλνδεύεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ 
ζθάθνπο ζηελ δηνξγάλσζε.  
16.2 Τν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην πξέπεη λα θαιύπηεη ξεηά ηελ αζηηθή επζύλε 
έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζθάθνπο ζε αγώλεο ηζηηνπινΐαο  
16.3 Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζπλερήο ε 
ιεηηνπξγία ηνπ VHF ζηα θαλάιηα 16 & 72. 
 
 

17. ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΚΤΒΔΡΝΖΣΩΝ 

 

Ζ ζπγθέληξσζε θπβεξλεηώλ ζα γίλεη ηελ Παξαζθεπή 04/05/2012 θαη ώξα 
20:00 ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ. 
 

18. ΔΠΑΘΛΑ 

 

Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνλ 1ν, 2ν, θαη 3ν ληθεηή ηεο Γεληθήο Βαζκνινγίαο 
ησλ ζθαθώλ ηεο θαηεγνξίαο ORCi A, ORCi N, ORC Club, IRC,  θαζώο επίζεο 
θαη ζηνπο ληθεηέο ηεο θιάζεο  Φ35, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή. 

 

19. ΑΠΟΝΟΜΖ ΔΠΑΘΛΩΝ 

 

Ζ απνλνκή επάζισλ ζηνπο ληθεηέο ζα γίλεη ζε ρώξν θαη ρξόλν πνπ ζα 
αλαθνηλσζεί έγθαηξα από ηνλ Λ.Ο.Δ.Φ. ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
 

Απξίιηνο  2012 
 
 

  Ζ Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή 
 
 


