ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Sailing Marathon Training Camp
4/11/2018
για σκάφη 420 [mixed], 470 [mixed]
και LASER 4,7, Optimist [Ομιλικό Κύπελλο]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

1.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο αγώνας θα διέπεται από:

1.1

Τις Διατάξεις Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ).

1.2

Τις παρούσες Οδηγίες Πλου.

2.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Οι ανακοινώσεις προς τους αγωνιζόμενους θα δημοσιεύονται στον επίσημο πίνακα
ανακοινώσεων ο οποίος βρίσκεται έξω από τη γραμματεία των αγώνων. Για τη διευκόλυνση
των αγωνιζομένων, οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται και στο sailingmarathon.com [Πίνακας
Ανακοινώσεων] . Ωστόσο, η αποτυχία δημοσίευσης ή η εσφαλμένη δημοσίευση των
ανακοινώσεων αυτών δεν δίνει δικαίωμα για αίτηση αποκατάστασης.

3.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οποιαδήποτε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα ανακοινώνεται τουλάχιστον 1 ώρα πριν από την
εκκίνηση της ιστιοδρομίας που θα τεθεί σε ισχύ.

4.

ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

4.1

Σήματα στη στεριά θα επιδεικνύονται στον ιστό του Ομίλου

4.2

Όταν ο απαντητικός επισείων AP επιδεικνύεται στη στεριά, η φράση «1 λεπτό»
αντικαθίσταται με «όχι λιγότερο από 30 λεπτά» στο σήμα αγώνων ΑΡ των κανονισμών
αγώνων ιστιοπλοΐας.

5.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5.1

Πρόγραμμα Ιστιοδρομιών
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

12:30

Ώρα εκκίνησης [4 races ~30min each]

5.2

Έχουν προγραμματιστεί συνολικά 4 ιστιοδρομίες για κάθε κλάση.

5.3

Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις ιστιοδρομίες σε μία ημέρα.

5.4

Την τελευταία ημέρα των αγώνων δε θα δοθεί εκκίνηση μετά της 16:30.

5.5

Στην περίπτωση που το Sailing Marathon race αναβληθεί για την Κυριακή 4/11 λόγω
καιρικών συνθηκών , τότε το training Camp της Κυριακής θα γίνει το Σάββατο και η ώρα
εκκίνησης θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό στον πίνακα ανακοινώσεων. Οι
ομιλίες της Κυριακής θα παραμείνουν όπως ήταν προγραμματισμένες αν δεν υπάρξει
κάποια περαιτέρω ανακοίνωση.
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6.

ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΛΑΣΕΩΝ
Οι σημαίες των κλάσεων θα είναι:

7.



470

Λευκή σημαία με μπλε σήμα της κλάσης



420

Λευκή σημαία με μπλε σήμα της κλάσης



Optimist

Λευκή σημαία με σήμα της κλάσης



Laser 4,7

Λευκή σημαία με μαύρο σήμα της κλάσης

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον Φαληρικό Όρμο.

8.

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

8.1

Τα διαγράμματα στίβων 1 και 2 στο τέλος, απεικονίζουν τις διαδρομές, την κατά
προσέγγιση γωνία μεταξύ των σκελών, τη σειρά με την οποία πρέπει να παρακαμφθούν και
την πλευρά στην οποία πρέπει να αφεθούν τα σημεία στροφής.

9.

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ

9.1

Τα σημεία στροφής θα είναι φουσκωτές σημαδούρες και τα χρώματα τους απεικονίζονται
στα σχετικά διαγράμματα στο τέλος.

9.2

Νέα σημεία στροφής θα είναι φουσκωτές σημαδούρες και το χρώμα τους αναγράφεται
στο τέλος κάθε διαγράμματος.

10.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

10.1

Η εκκίνηση θα γίνει σύμφωνα τον RRS 26 με το προειδοποιητικό σήμα να επιδεικνύεται 5
λεπτά πριν την εκκίνηση.

10.2

Η γραμμή εκκίνησης ορίζεται μεταξύ ιστών με σημαίες χρώματος πορτοκαλί επί των
σημείων της εκκίνησης.

10.3

Σκάφος του οποίου το προειδοποιητικό σήμα δεν έχει σημανθεί, πρέπει να αποφεύγει να
βρίσκεται στην περιοχή της εκκίνησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης άλλων
κατηγοριών [DP].

10.4 Σκάφος που ξεκινά αργότερα από 4 λεπτά μετά την εκκίνηση της κατηγορίας του θα
βαθμολογείται DNS χωρίς ακροαματική διαδικασία. Αυτό τροποποιεί τον RRS Α4.

11.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

11.1

Για να αλλάξει το επόμενο σκέλος της διαδρομής, η επιτροπή αγώνων θα μετακινήσει το
σχετικό σημείο στροφής ή τη γραμμή τερματισμού σε νέα θέση και θα απομακρύνει το
αρχικό σημείο το ταχύτερο δυνατόν.

11.2

Όταν σε μια μεταγενέστερη αλλαγή διαδρομής αντικατασταθεί ένα νέο σημείο, αυτό θα
αντικατασταθεί με ένα αρχικό σημείο

11.3

Οποιοδήποτε σημείο στροφής της διαδρομής μετά το νέο σημείο μπορεί να αλλαχθεί ώστε
να διατηρηθεί η γεωμετρία της διαδρομής

Sailing Marathon Training Camp - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

2

12.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

12.1

Η γραμμή του τερματισμού ορίζεται μεταξύ ιστού με σημαία χρώματος μπλε επί του
σκάφους επιτροπής αγώνων στο αριστερό άκρο και κόκκινης κυλινδρικής σημαδούρας στο
δεξί άκρο.

13.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ

13.1

Η ποινή για την παραβίαση του Μέρους 2 του RRS είναι ποινή μίας Στροφής. Σε περίπτωση
κλήσης από κριτή, η ποινή θα είναι μια ποινή δύο Στροφών.

13.2

Ο RRS 44.1 τροποποιείται έτσι ώστε η ποινή δύο στροφών αντικαθίσταται από ποινή μίας
στροφής

13.3

Ο RRS Ρ.2.3 δε θα ισχύει και ο RRS P.2.2 τροποποιείται ώστε να ισχύει σε όλες τις ποινές
μετά την πρώτη.

14.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
Σκάφη που τερματίζουν αργότερα από 15 λεπτά αφού το πρώτο σκάφος ολοκληρώσει τη
διαδρομή και τερματίσει θα βαθμολογείται DNF χωρίς ακροαματική διαδικασία. Αυτό
τροποποιεί τους RRS 35, Α4 και Α5.

15.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Τα σκάφη που κάνουν ένσταση απαιτείται να επιδείξουν κόκκινο σημαιάκι και να φωνάξουν
“Protest”. Εάν ο κριτής υποδείξει κόκκινη σημαία τότε το σκάφος που θα ακούσει το
νούμερο του θα πρέπει να εκτελέσει την ποινή του όπως ορίζεται στο 13. Εάν ο κριτής
υποδείξει πράσινο τα σκάφη συνεχίζουν τον αγώνα τους.

16.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

16.1

Θα ισχύσει το Σύστημα Χαμηλής βαθμολογίας, Παράρτημα Α των RRS

16.2

Εάν πραγματοποιηθούν τρεις ιστιοδρομίες, θα υπολογισθούν όλες για τη βαθμολογία ενός
σκάφους. Αν πραγματοποιηθούν τέσσερις και άνω ιστιοδρομίες θα εξαιρείται η χειρότερη.

16.3

Εάν παραμένει μία ισοβαθμία μεταξύ 2 ή περισσοτέρων σκαφών μετά την εφαρμογή του
RRS A.8.1, αυτή θα λύνεται με βάση την βαθμολογία τους στην πρώτη ιστιοδρομία κοκ
(Τροποποίηση RRS Α.8.2).

16.4

Η βαθμολογία των Optimist και Laser 4,7 [Ομιλικό Κύπελλο] θα προκύπτει από το
άθροισμα του καλύτερου Optimist και Laser 4,7 γενικής, ανά όμιλο. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας προηγείται ο όμιλος με την καλύτερη θέση στην κατηγορία Optimist.

17.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

17.1

Οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι
ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι
κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.

17.2

Οι αθλητές και οι προπονητές υποχρεούνται να φορούν σωσίβιο καθ΄ όλη τη διάρκεια που
θα βρίσκονται στο νερό.
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17.3

Σκάφος που εγκαταλείπει την ιστιοδρομία πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή αγώνων το
συντομότερο δυνατόν [DP].

18.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

18.1 Αλλαγή αγωνιζομένων δεν θα επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
αλλαγής από την επιτροπή αγώνων [DP].
19.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
- Κυριακή 4/11, 09:00, Σοφία Παπαδοπούλου «Μυστικά απόδοσης και επικοινωνίας στα
2θέσια σκάφη»
- Κυριακή 4/11 , 09:45, Γιάννης Μιτάκης «Τα μυστικά του Πρύμα»
- Κυριακή 4/11 , 10:30, Νίκος Παπαγεωργίου «Εφαρμογές Match Race στο Fleet Race»

20.

ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΥΝΟΔΑ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ)
Σκάφη συνοδά και προπονητών πρέπει να κρατούνται μακριά από τα αγωνιζόμενα σκάφη
από το πρώτο προειδοποιητικό σήμα μέχρι τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους ή
μέχρι η επιτροπή αγώνων να σημάνει αναβολή, γενική ανάκληση ή εγκατάλειψη της
ιστιοδρομίας [DP].
Το κανάλι επικοινωνίας VHF θα είναι το 69 για το 470,420 και το 71 για τα Laser, Optimist.

21.

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ
Τα σκάφη δε θα πρέπει να αφήνουν απορρίμματα στη θάλασσα.
τοποθετούν στα σκάφη των προπονητών και των επιτροπών.

22.

Μπορούν να τα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Εκτός από περίπτωση ανάγκης, ένα σκάφος όσο αγωνίζεται δεν πρέπει να κάνει ούτε να
λαμβάνει εκπομπές φωνής ή δεδομένων που δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα σκάφη [DP].

23.

ΕΠΑΘΛΑ

23.1

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών:


420+(Μικτό)

 470+(Μικτό)
Και στους 3 πρώτους ομίλους:
 Laser 4,7-Optimist
23.2

Η απονομή επάθλων του αγώνα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4/11/2018 στις
αθλητικές εγκαταστάσεις του ΝΟΕ, στις 18:30.

24.

ΕΥΘΥΝΗ
Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4, των RRS
της World Sailing. Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως
ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα
κατά την διάρκεια του αγώνα.
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25.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική
κάλυψη έναντι τρίτων(πράγματα και πρόσωπα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
Δημήτριος Ζουγανέλης
Μάκης Ωρολογάς
Ορέστης Στυλίδης
Ισίδωρος Δαρζέντας
Θανάσης Πρωτοψάλτης
Ανδρέας Παπαδόπουλος
Γιώργος Ξύπας
Κώστας Μάντης
Ιωάννης Σαρρής
Ειρήνη Λαμπάδη
Νίκος Νοταράς
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Πρόεδρος: Μιχάλης Μιτάκης, IJ/GRE
Ορέστης Στυλίδης
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