ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ
ο

13 ΚΤΠΕΛΛΟ «ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΕΦΑΛΑ 2017»
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST, LASER RDL, LASER 4.7
και 10ο Κφπελλο «Ανάπτυξης OPTIMIST- Καβάλα 2017,»
09-10 επτεμβρίου 2017
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ο Ναυτικόσ Όμιλοσ Καβάλασ διοργανϊνει με το Διμο Καβάλασ, ςτα πλαίςια του
ακλθτικοφ διιμερου, υπό τθν αιγίδα τθσ ΕΙΟ ςτισ 09-10 Σεπτεμβρίου 2017 το 13ο
Κφπελλο «Φίλιππος Κεφαλάς 2017» για τισ κατθγορίεσ Optimist, Laser 4.7, Laser RDL και
το 10ο Κφπελλο «Ανάπτυξης Optimist - Καβάλα 2017».
Η γραμματεία αγϊνων κα είναι ςτα γραφεία του Ν.Ο.Καβάλασ, ςτισ εγκαταςτάςεισ του
ςτθν Καλαμίτςα τθλ. & Φαξ 2510-222897, www.nokavalas.gr, e-mail: info@nokavalas.gr.
ΚΑΝΟΝΕ
Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων
Ιςτιοπλοΐασ (RRS) τθσ World Sailing 2017-2020, ςτθ προκιρυξθ του αγϊνα, ςτισ οδθγίεσ
πλου, ςτουσ κανόνεσ των κλάςεων
Στον κανόνα 61.1 προςτίκεται: Σκάφοσ που προτίκεται να κάνει ζνςταςθ πρζπει να
ενθμερϊςει τθν Επιτροπι Αγϊνων για το ςκάφοσ εναντίον του οποίου κα γίνει θ
ζνςταςθ, αμζςωσ μετά τον τερματιςμό του
Οι οδθγίεσ πλου μποροφν να τροποποιιςουν κανόνεσ, όπου αυτό επιτρζπεται (Κανόνασ
86 RRS)
ΔΙΑΦΗΜΙΗ
Τα ςκάφθ μπορεί να υποχρεωκοφν να φζρουν διαφιμιςθ που κα επιλεγεί και κα
χορθγθκεί από τθν οργανϊτρια αρχι.
Ο αγϊνασ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία C, ωσ προσ τον κανονιςμό 20 τθσ World Sailing.
Σκάφθ που φζρουν ατομικι διαφιμιςθ πρζπει να ζχουν ζγκριςθ τθσ Ε.Ι.Ο.
Φωτοαντίγραφο τθσ ζγκριςθσ πρζπει να κατατεκεί ςτθ Γραμματεία αγϊνων.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι ακλθτζσ και ακλιτριεσ κάτοχοι δελτίου ΕΙΟ με
ετιςια ιατρικι γνωμάτευςθ. Τα δελτία πρζπει να κατατεκοφν ςτθ γραμματεία των
αγϊνων.

4.2

Κατθγορίεσ
Για το Κφπελλο “Φίλιπποσ Κεφαλάσ 2017”
Optimist Αγοριϊν (πάνω από 11 ετϊν).
Optimist Αγοριϊν (11 ετϊν και κάτω).
Optimist Κοριτςιϊν (πάνω από 11 ετϊν).
Optimist Κοριτςιϊν (11 ετϊν και κάτω).
Laser 4,7 αγοριϊν – Κοριτςιϊν (γεν. από 1/1/2000 ζωσ 09/09/2005)
Laser RDL ανδρϊν - γυναικϊν

Για το Κφπελλο “Ανάπτυξης Optimist – Καβάλα 2017”
Optimist Αγόρια & Κορίτςια με ζτοσ γζννθςθσ το 2006
Optimist Αγόρια & Κορίτςια με ζτοσ γζννθςθσ το 2007
Optimist Αγόρια & Κορίτςια με ζτοσ γζννθςθσ το 2008
Optimist Αγόρια & Κορίτςια με ζτοσ γζννθςθσ το 2009 και μικρότεροι.
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Η επιτροπι αγϊνα ζχει το δικαίωμα μετά τθν λιξθ των δθλϊςεων ςυμμετοχισ να
ςυγχωνεφςει κλάςεισ.
Τα ςκάφθ πρζπει να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτθ γραμματεία των αγϊνων ζωσ τθν Πέμπτη
07/09/2017, ταχυδρομικϊσ ι με Fax (2510-222897) ι email info@nokavalas.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εγγραφζσ 08/09 ϊρα 17:00 – 20:00.
Εγγραφζσ 09/09 ϊρα 09:00 – 11:00
Συγκζντρωςθ Κυβερνθτϊν ϊρα 11:00.
Αγϊνεσ
09/09

12:00

Ιςτιοδρομίεσ «Ανάπτυξθσ Optimist»

09/09

13:00

Ιςτιοδρομίεσ «Φίλιπποσ Κεφαλάσ»

10/09

11:00

Ιςτιοδρομίεσ «Ανάπτυξθ Optimist»

10/09

12:00

Ιςτιοδρομίεσ «Φίλιπποσ Κεφαλάσ»

Τθν Κυριακι, 10 Σεπτεμβρίου, δεν κα δοκεί εκκίνθςθ μετά τθν 17:00 ϊρα.
5.2

Ζχουν προγραμματιςτεί ζξι (6) ιςτιοδρομίεσ. Δε κα διεξαχκοφν περιςςότερεσ από
τζςςερεισ (4) ιςτιοδρομίεσ τθν θμζρα, ανά αγϊνα.

5.3

Απονομζσ -Τελετι Λιξθσ
Κυριακι 10/09 19:00.
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ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ
Κάκε ςκάφοσ πρζπει να προςκομίςει ζνα ζγκυρο πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ.
Ζνα ςκάφοσ ι ο εξοπλιςμόσ του μπορεί να ελεγχκεί οποιαδιποτε ςτιγμι για
ςυμμόρφωςθ με τουσ κανονιςμοφσ τθσ κλάςεωσ και τισ οδθγίεσ πλου. Στθ κάλαςςα ζνασ
καταμετρθτισ τθσ επιτροπισ αγϊνων μπορεί να οδθγιςει ζνα ςκάφοσ αμζςωσ ςτο χϊρο
που κα του υποδείξει για ζλεγχο.

7.

ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ
Οι οδθγίεσ πλου κα διατίκενται ςτθ γραμματεία των αγϊνων κατά των δθλϊςεων
ςυμμετοχισ.

8.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΩΝ ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΩΝ
Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτθ καλάςςια περιοχι ανοικτά του κόλπου τθσ
Καλαμίτςασ Καβάλασ

9.

ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕ
Οι διαδρομζσ κα είναι:
Τραπζηιο για το “13ο Κφπελλο Φίλιπποσ Κεφαλάσ 2017”.
Τρίγωνο για το “10ο Κφπελλο Ανάπτυξθσ - Καβάλα 2017”.
Λεπτομζρειεσ κα περιλαμβάνονται ςτισ οδθγίεσ πλου.

10. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
10.1 Θα ιςχφςει το Παράρτθμα P των RRS τθσ World Sailing 2017-2020.
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
11.1 Πρζπει να ολοκλθρωκεί μια (1) ιςτιοδρομία ϊςτε ζνασ αγϊνασ να είναι ζγκυροσ.
11.2 (α) Εάν ολοκλθρωκοφν λιγότερεσ από τζςςερεισ (4) ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ
ςκάφουσ κα είναι το ςφνολο των βακμϊν ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ.
(β) Εάν ολοκλθρωκοφν από τζςςερεισ (4) και άνω ιςτιοδρομίεσ θ βακμολογία ενόσ
ςκάφουσ κα είναι το ςφνολο των βακμϊν του ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ εξαιρουμζνθσ τθσ
χειρότερθσ.
11.3 Θα εφαρμόηεται το ςφςτθμα χαμθλισ βακμολογίασ, παράρτθμα (A2 των RRS).
11.4 Σε περίπτωςθ που, φςτερα από εφαρμογι του παραρτιματοσ A8.1 παραμζνει
ιςοβακμία, αυτι λφεται υπζρ του ςκάφουσ που ζφερε τθν καλφτερθ ςειρά ςτθν πρϊτθ
ιςτιοδρομία που ζτρεξαν μαηί (διαφοροποίθςθ παραρτιματοσ Α8.2).
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ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Τα ςκάφθ υποςτιριξθσ πρζπει να δθλωκοφν ςτθ γραμματεία των αγϊνων. Οι χειριςτζσ
πρζπει να είναι υπεφκυνοι για τισ μετακινιςεισ τουσ, να φοροφν το βραχιόλι αςφαλείασ

(quick - stop) που ςυνδζεται με το διακόπτθ τθσ μθχανισ κακϊσ και να είναι κάτοχοι
διπλϊματοσ ταχυπλόου.
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ΕΠΑΘΛΑ
Ζπακλα κα απονεμθκοφν ςτουσ τρεισ (3) πρϊτουσ νικθτζσ κάκε κατθγορίασ.
Η εξαγωγι των αποτελεςμάτων των κατθγοριϊν κα βγαίνει από τθ γενικι βακμολογία.
Για να γίνει κατθγορία πρζπει να ςυμμετζχουν τουλάχιςτον τρία (3) ςκάφθ.
Για τθν Κατθγορία Laser 4.7 ζχει ακλοκετθκεί από το 2008 το “Τριετζσ Επαμειβόμενο
Κφπελλο Κϊςτα Πολυχρονίδθ”.
13.5 Θα απονεμθκεί ζπακλο ςτον μικρότερο ακλθτι που κα τερματίςει τουλάχιςτον ςε μια
ιςτιοδρομία του Αγϊνα “Φίλιπποσ Κεφαλάσ 2017”.
14.

ΑΠΟΚΗΡΤΞΗ ΕΤΘΤΝΗ
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αγωνίηονται ςφμφωνα με το κεμελιϊδθ κανόνα 4, RRS-World
Sailing. Ο διοργανωτισ Όμιλοσ και οι Επιτροπζσ δε φζρουν καμία απολφτωσ ευκφνθ για
οτιδιποτε ςυμβεί ςε άτομα ι πράγματα τόςο ςτθ ςτεριά όςο και ςτθ κάλαςςα κατά τθν
διάρκεια του αγϊνα. Βλζπε τον κανόνα 4 «Απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε αγϊνα». Η
διοργανϊτρια αρχι δεν αποδζχεται καμία ευκφνθ για ηθμία υλικϊν ι τραυματιςμό ι
κάνατο που δφναται να υποςτεί κανείσ από γεγονότα ςυναφι πριν, ι κατά τθν διάρκεια,
ι μετά από τθν διοργάνωςθ.
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ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ
Όλα τα ςυνοδευτικά και αγωνιηόμενα ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν τθν προβλεπόμενθ
από τθ νομοκεςία κάλυψθ (540.000€).
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ, επικοινωνιςτε με τθ γραμματεία των
αγϊνων, ςτα γραφεία του Ν.Ο.Καβάλασ, ι ςτισ εγκαταςτάςεισ ΝΟΚ ςτθν Καλαμίτςα τθλ.
& Φαξ 2510-222897, www.nokavalas.gr, e-mail: info@nokavalas.gr .

17. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΦΩΝ
17.1 Τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ κα φιλοξενθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του διοργανωτι ομίλου,
ςτο λιμενίςκο τθσ Καλαμίτςασ.
17.2

Θα ακολουκιςει παράρτθμα με τιμοκατάλογο ξενοδοχείων για ακλθτζσ ςυνοδοφσ
γονείσ.

