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1.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.1. Το Πρωτάθλημα διέπεται από τους κανονισμούς όπως αυτοί ορίζονται από
τους Διεθνείς Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2017 -2020
2.2. Ισχύουν επίσης
2.2.1. Oι διεθνείς κανονισμοί καταμέτρησης IMS 2017
2.2.2. Ο κανονισμός ORC Rating Systems 2017
2.2.3. O Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας για Αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής
Θάλασσας Κατηγορίας 4 της World Sailing (WS Offshore Special Regulations 2016
– 2017 for Race Category 4 monohulls)
2.2.5. Η παρούσα Προκήρυξη των Αγώνων
2.2.6. Οι Οδηγίες Πλου
2.2.7. Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό
επιτρέπεται
(κανόνας 86 RRS 2017‐2020).
Όταν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στους παραπάνω κανονισμούς, οι Οδηγίες Πλου
υπερισχύουν.
O Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ),
αντικαθιστά τους κανονισμούς του Μέρους 2 των Διεθνών Κανόνων Ιστιοπλοΐας
(RRS) από την επίσημη δύση μέχρι την επίσημη ανατολή του ηλίου (GMT).

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα σκάφη οφείλουν να έχουν αναμμένους τους
φανούς που προβλέπονται από το Διεθνή Κανονισμό προς Αποφυγή Συγκρούσεων
στη θάλασσα, που πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε καμιά
περίπτωση να μην καλύπτονται από πανιά.

2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαφήμιση επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό της WS 2017 (WS
REGULATIONS, 20 / WS ADVERTISING CODE)
Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα
χορηγηθεί από την Διοργανώτρια Αρχή.
Σε περίπτωση που κάποιο σκάφος θέλει να φέρει διαφήμιση θα πρέπει να ζητήσει
γραπτώς άδεια από την Διοργανώτρια Αρχή πριν από την έναρξη της πρώτης
ιστιοδρομίας της πρώτης ημέρας.

3.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον Αγώνα ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 2019 δικαιούνται να λάβουν μέρος όλα τα
ιστιοπλοϊκά σκάφη.

4.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Tα σκάφη Ανοικτής Θάλασσας θα χωριστούν σε τρείς κατηγορίες ως εξής:
α) Α’ Κατηγορία Σκαφών ORC-CLUB - Γρήγορα
β) Β’ Κατηγορία Σκαφών ORC-CLUB - Μεσαία
γ) Γ’ Κατηγορία Σκαφών ORC-CLUB - Αργά

5.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι μία ώρα πριν
την έναρξη των ιστιοδρομιών στο οίκημα του Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ στην Μαρίνα Λάρνακας.

6.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 28 Μάϊου 2018
Δηλώσεις συμμετοχής στο οίκημα ΠΟΝΑΘΑ

από 9.30 έως 10:00

Συνάντηση Κυβερνητών στο οίκημα ΠΟΝΑΘΑ

στις 10:00

Ιστιοδρομία Ανοικτής θάλασσας

στις 11:30

Απονομές στο οίκημα του Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ.

7.

Μετά το πέρας του αγώνα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι Οδηγίες Πλου θα είναι το αργότερο διαθέσιμες κατά την διάρκεια της
ενημέρωσης των κυβερνητών πριν τον Αγώνα.

8.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο τόπος διεξαγωγής θα είναι ο θαλάσσιος Χώρος του κόλπου της Λάρνακας
μπροστά από την παραλία των Φοινικούδων.

9.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θα εφαρμοστεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας του Παραρτήματος Α των
Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών.

10.

ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν έπαθλα στα πρώτα 3 σκάφη στην κάθε κατηγορία.

11.

ΕΥΘΥΝΗ

Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4,
RRS WS «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα».

Ο Παγκύπριος Όμιλος Ναυσιπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης, οι αξιωματούχοι τους, τα
Μέλη και οι εθελοντές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί
σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του
αγώνα.
Η σύνθεση της προκήρυξης αγώνων και οι οδηγίες πλου με κανένα τρόπο δεν
περιορίζουν ή ελαττώνουν την ολική και απεριόριστη ευθύνη ενός αγωνιζομένου
ότι είναι μοναδικός και αποκλειστικά υπεύθυνος για το χειρισμό ενός σκάφους με
το οποίο αυτός ή αυτή ιστιοδρομεί.
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την
προβλεπόμενη από την κυπριακή νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς
τρίτους.

12.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες αποτείνεστε στα μέλη του ΔΣ του Παγκύπριου Ομίλου
Ναυσιπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας κον Πολύβιο Σάββα 99379489 και κον Γιώργο
Κάζανο 99322260.
E-mail: ponatha@cytanet.com.cy

