
                                                                                                

                                                                                                      
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
52ΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

18-27  ΙΟΥΛΙΟΥ  2015 
 
 

1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 
 

Ο Πανελλήνιος Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης  προκηρύσσει το 52o  Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ 
Αιγαίου, από Σάββατο 18 Ιουλίου µέχρι ∆ευτέρα 27 Ιουλίου 2015 υπό την αιγίδα του 
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού. 

 

2.  ΤΟΠΟΣ   ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην περιοχή του Νοτιοανατολικού  και Νοτιοδυτικού Αιγαίου.   
 
3.    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 
3.1.  Η διεύθυνση της Γραµµατείας και της Επιτροπής Αγώνων είναι η ακόλουθη : 

Πανελλήνιος Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
Αθ. ∆ηλαβέρη 3, Μικρολίµανο, 185 33 Πειραιάς 
Τηλ.:  (+30 210) 4123357, 4122352, 4113201 
Fax:  (+30 210) 4227038 
Email:  horc@otenet.gr 

3.2.  Η γραµµατεία λειτουργεί από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 - 15:00 & 17:30 - 20:00. 
3.3      Η  επίσηµη ιστοσελίδα του αγώνα είναι www.aegeanarally.gr 
 
4.    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Όλες οι ιστιοδροµίες του 52ου Ράλλυ Αιγαίου θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους παρακάτω 
κανονισµούς όπως αυτοί ισχύουν τον Ιούλιο του 2015: 
• Οι ∆ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της ISAF 2013 - 2016  (RRS) 
• Οι Κανόνες Εξοπλισµού Ιστιοπλοΐας της ISAF 2013 – 2016 (Equipment Rules of Sailing, ERS) 
• Οι ∆ιατάξεις της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ) 
• Ο ∆ιεθνής Kανόνας ORC Rating Systems 2015 – ORC International & ORC Club. 
• Ο ∆ιεθνής Κανόνας  καταµέτρησης IMS Rule 2015  
• Ο ∆ιεθνής Κανονισµός IRC 2015  
• O ειδικός κανονισµός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης ISAF Offshore 

Special Regulations  2014 - 2015. 
O αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 3 του παραπάνω κανονισµού. 
Επιπροσθέτως του απαιτούµενου εξοπλισµού της κατηγορίας αυτής,  τα σκάφη 
πρέπει να είναι εφοδιασµένα και µε liferaft.  Tα κανάλια 16 & 72 στα VHF είναι 
υποχρεωτικά. 

• Οι  Ειδικές ∆ιατάξεις της  EIO/EAΘ για αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2015. 



                                                                                                
• Από τη δύση έως την ανατολή του Ηλίου, ο  ∆ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεων 

στη Θάλασσα (1972) όπως τροποποιήθηκε τον Νοέµβριο 1981 αντικαθιστά το Μέρος 2 των 
RRS. 

• Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους.                  
Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου. 

• Όπου υπάρχει αντίθεση ανάµεσα στο Αγγλικό και το Ελληνικό κείµενο, το Ελληνικό είναι 
αυτό που υπερισχύει σε όλα τα έγγραφα.  

 

• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
Η Οργανωτική αρχή διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει την Προκήρυξη Αγώνων. Οι 
τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στον Επίσηµο Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ιοργανωτή 
Οµίλου και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης (www.aegeanrally.gr). 

 

5.    ΧΟΡΗΓΟΙ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

5.1 Χορηγός: τα παγωτά ΕΒΓΑ. 
 

Υποστηρικτές: 
• ∆. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ - ΣΧΟΙΝΩΝ 
• TECHNAVA S.A. – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΙ∆Η 
• ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
• ANDROS MARITIME 
 

Υποστηρικτής τεχνολογίας:  G4S  
 
Τηλεοπτικός µεταδότης:    NOVA 
 

5.2 Τα συµµετέχοντα σκάφη υποχρεούνται να επιδείξουν αυτοκόλλητο λογότυπο του Xορηγού και 
στις δύο πλευρές της πλώρης  ή και επισείοντα µε το λογότυπο του χορηγού στον επίτονο,  καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, σύµφωνα µε τον κανόνα 20.4.1 του Κανονισµού 2015  της 
ISAF (ISAF Advertising Code). Τα αυτοκόλλητα και τους επισείοντες θα τα προµηθεύει η 
Οργανωτική Επιτροπή.  

5.3 Είναι ευθύνη του κάθε πληρώµατος η σωστή τοποθέτηση των λογοτύπων. Αστοχία τοποθέτησής 
τους ή µη εµφάνιση των λογοτύπων καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα µπορεί να επιφέρει ποινή 
επί των αποτελεσµάτων. 

5.4 Η Οργανωτική Επιτροπή µπορεί επίσης να απαιτήσει την εγκατάσταση, χωρίς κόστος για τα 
συµµετέχοντα σκάφη, βιντεοκάµερας ή συσκευής αναµετάδοσης στίγµατος του σκάφους. 

 

6.    ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  

6.1 Ισχύει ο Κανονισµός 2015 της ISAF  (ISAF Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που 
επιθυµούν να φέρουν ατοµική διαφήµιση κατά τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του προαναφερόµενου κανονισµού και επιπλέον µε όσα ορίζει σχετικά η Εθνική 
τους Αρχή. 

6.2 Η εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 2015 της  ISAF (ISAF Advertising Code), θα ισχύει 
από την 08:00 του Σαββάτου 18 Ιουλίου µέχρι τη ∆ευτέρα 27 Ιουλίου 2015 και ώρα 24:00. 

6.3 Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να έχουν σχετική έγκριση από την Εθνική τους 
Αρχή και να τη γνωστοποιήσουν µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής. 

 
7.    ∆ΙΚΑΙΩΜΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
7.1  Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταµετρηµένα κατά ORCi,  ORC Club, IRC (Endorsed)  

ολικού µήκους ίσου ή µεγαλύτερου των 7 µέτρων και µε έγκυρο Πιστοποιητικό 
Καταµετρήσεως 2015.  



                                                                                                
Προϋπόθεση συµµετοχής σκάφους  ORC  &  IRC  στο Ραλλυ Αιγαίου είναι και η συµµόρφωση 
του µε τις απαιτήσεις του κανονισµού ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS για αγώνες 
κατηγορίας 3 όσον αφoρα  τις τιµές των  Stability Index (µεγαλύτερου ή ίσου από 103) και SSS 
base value (µεγαλύτερου ή ίσου από 15). 

7.2 Κάθε σκάφος µπορεί να συµµετέχει σε µόνο µία κατηγορία καταµέτρησης. 
7.3 Απαιτείται η συµµετοχή 5 τουλάχιστον σκαφών σε κάθε κατηγορία καταµέτρησης.  
7.4    Το δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται σε 60  €.   
 

8.    ∆ΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
8.1  Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν στη γραµµατεία του Π.Ο.Ι.Α.Θ. το 

αργότερο µέχρι την Παρασκευή  10 Ιουλίου 2015 και ώρα 20:30. Οι εγγραφές των 
δηλωσάντων συµµετοχή σκαφών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την Τετάρτη 15 
Ιούλιου και ώρα 15:00 

8.2  Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να είναι γραµµένες στο ειδικό έντυπο δήλωσης 
συµµετοχής. (Υπάρχει διαθέσιµο και στο site του Ράλλυ Αιγαίου 
http://www.aegeanrally.gr 

8.3  Η εγγραφή του σκάφους  θα συνοδεύεται από: 
• Αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταµέτρησης 2015, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι 

 κανονισµοί της κλάσης. 
• Ασφαλιστήριο συµβόλαιο του σκάφους εν ισχύ. 
• Κατάσταση πληρώµατος. 
• Το αντίτιµο του δικαιώµατος συµµετοχής 
• Έγκριση της  χορηγίας, εάν το σκάφος φέρει διαφήµιση.  

8.4 Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί δηλώσεις συµµετοχής και µετά τη λήξη 
του χρονικού ορίου υποβολής. 

8.5 Σκάφη προερχόµενα εκ του εξωτερικού που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην κατηγορία των 
καταµετρηµένων κατά ORC Club σκαφών και δεν έχουν πιστοποιητικό καταµέτρησης, οφείλουν 
να είναι στη διάθεση της Επιτροπής Καταµέτρησης του Οµίλου το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 13 
Ιουλίου 2015 και ώρα 12:00.  

8.6 ∆εν θα γίνει δεκτή συµµετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύµφωνη µε τις 
προϋποθέσεις των προαναφεροµένων άρθρων. 

8.7 Μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου και ώρα 15:00 θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από 
τη Γραµµατεία Αγώνων, στις εγκαταστάσεις του ΠΟΙΑΘ, τα ακόλουθα για κάθε 
δηλώσαν συµµετοχή σκάφος: 

• Κατάσταση πληρώµατος  
• ∆ήλωση αποποίησης ευθύνης και αποδοχής δικαιωµάτων χρήσης. 
• Πιστοποητικό καταµέτρησης. 
• Ασφαλιστήριο του σκάφους  
• ∆ικαίωµα συµµετοχής 

 

Σκάφη που δεν συµµορφώνονται µε τα ανωτέρω δεν µπορούν να συµµετέχουν στο 52ο 
 Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου 2015  χωρίς την έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής.  

Τα στοιχεία που αναφέρονται στα πιστοποιητικά καταµέτρησης που έχουν εκδοθεί 
µέχρι τις 15 Ιουλίου και ώρα 15:00 δεν µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς έγκριση της 
Επιτροπής Ενστάσεων, εκτός αν είναι αποτέλεσµα  ένστασης για τον βαθµό 
ικανότητας ή διόρθωση λάθους του γραφείου έκδοσης πιστοποιητικών.  

 

9.    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ           

 
9.1 Το 52ο Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου 2015 αποτελείται από τέσσερεις (4) ιστιοδροµίες 

ανοικτής θαλάσσης  
 

9.2 Το πρόγραµµα είναι ως ακολούθως: 
 
 



                                                                                                
Παρασκευή  10 Ιουλίου 2015 
20:30   Λήξη ορίου δήλωσης συµµετοχής 
 
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 
09:00-20:00  Επιθεώρηση σκαφών  
15:00   Λήξη ορίου εγγραφών  
 
Πέµπτη  16 Ιουλίου 2015 
09:00-20:00  Επιθεώρηση σκαφών  
 
Παρασκευή  17 Ιουλίου 2015 
09:00-18:00  Επιθεώρηση σκαφών  
19:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών στο Θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ». 
20:30   Υποδοχή πληρωµάτων στο Θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ». 
 
Σάββατο 18 Ιουλίου 2015 
1η & 2η Offshore Ιστιοδροµία:    
Εκκίνηση  Από τον όρµο Φαλήρου, ώρα 11:00.      
            
∆ιαδροµή A:    
Φάληρο – Βρ Σταυρός (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ)  - Βρ. Παραπολα αριστερά - Βουλιαγµένη  
Απόσταση  122 ν.µ. περίπου 
 
∆ιαδροµή B:     
Φάληρο - Βρ Σταυρός (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ)  -  Βουλιαγµένη  
Απόσταση  83 ν.µ. περίπου 

 
Σάββατο  25 Ιουλίου 2015         
3η& 4η  Offshore Ιστιοδροµία:    
Εκκίνηση                 Έξω από τον όρµο Φαλήρου, ώρα 11:00. 
 
∆ιαδροµή C:    
Φάληρο – Ακρ. Αγ. ∆ηµήτριος Κύθνου (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ)  - Βρ. Πιπέρι αριστερά – 
Κύθνος αριστερά - Σούνιο  
Απόσταση  94  ν.µ.  
 
∆ιαδροµή D:     
Φάληρο – Σούνιο (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ)  - Κέα δεξιά  - Σούνιο  
Απόσταση  71 ν.µ.  
 
∆ευτέρα  27 Ιουλίου 2015 
Ώρα 21:00 Απονοµή Επάθλων. 
 
Η επιλογή των διαδροµών σε κάθε κατηγορία θα γίνει αναλόγως των καιρικών συνθηκών. 

 

10.    ΚΛΑΣΕΙΣ  

 
Κατηγορίες  ORC  (ORC International & ORC Club) 

 

Τα σκάφη ORC  (ORC International & ORC Club) θα χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες : 
 

• ORC PERFORMANCE :  Σκάφη ORCi µε CDL µεγαλύτερο ή ίσο από  9,10  (CDL ≥ 9,10) 

• ORC CRUISER/RACER  : Σκάφη ORCi & CLUB F (µε πλήρη καταµέτρηση IMS) µε CDL 

µικρότερο από 9,10 (CDL <<<< 9,10)  καθώς και ΟΛΑ τα CLUB που δεν έχουν πλήρη 

καταµέτρηση IMS 



                                                                                                
 

• ∆ικαίωµα συµµετοχής στην ανώτερη κατηγορία έχουν όλα τα σκάφη εκτός από τα ORC CLUB  

που δεν έχουν πλήρη καταµέτρηση IMS. 

 
Ο ∆ιοργανωτής Όµιλος µπορεί να συγχωνεύσει κατηγορίες ανάλογα µε τον αριθµό των 
συµµετοχών. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στη Συγκέντρωση Κυβερνητών. 

 

11.    ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ 

 
11.1 Για τα ORC Performance σκάφη θα εφαρµοστεί το Performance Curve Scoring - Constructed 

course ή εναλλακτικά το σύστηµα Time on Distance (OSN). Τα δεδοµένα της Επιτροπής Αγώνων 
σχετικά µε τον  προσδιορισµό των πλεύσεων, δεν αποτελούν λόγο αίτησης για επανόρθωση.  

11.2   Για τα καταµετρηµένα κατά ORC Cruiser/Racer σκάφη θα εφαρµοσθεί το Performance Line 
Scoring ή εναλλακτικά το σύστηµα Time on Distance (OSN) 

11.3   Για τα καταµετρηµένα κατά IRC σκάφη θα εφαρµοστεί το σύστηµα Time on Time. 
 

12.    ΣΥΣΤΗΜΑ   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 
12.1 Θα ισχύσει το σύστηµα Χαµηλής Βαθµολογίας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α.4 των ∆ιεθνών 

Κανονισµών Ιστιοδροµιών της ISAF 2013-2016. ∆εν θα εξαιρεθεί καµµία βαθµολογία. 
12.2 Ο Συντελεστής βαρύτητας για κάθε ιστιοδροµία είναι :  

• 1η ιστιοδροµία   :  1,00 
• 2η ιστιοδροµία   :  1,60 
• 3η ιστιοδροµία   :  1,00 
• 4η ιστιοδροµία   :  1,40 

 
12.3 Οι νικητές του 52ου Ιστιοπλοϊκού Ράλλυ Αιγαίου  θα αναδειχθούν µε άθροιση των βαθµών όλων  

των ιστιοδροµιών. 
12.4 Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος αν διεξαχθεί µία ιστιοδροµία. 
12.5    Η Βαθµολογία των κλάσεων θα εξάγεται από τη Γενική κατάταξη της κάθε κατηγορίας . 
12.6 Στις Οδηγίες Πλου θα καθορισθεί ο τρόπος επίλυσης τυχόν ισοβαθµιών. 
 

13.    Ο∆ΗΓΙΕΣ   ΠΛΟΥ 

 
Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλµένους εκπροσώπους των συµµετεχόντων σκαφών 
στη Συγκέντρωση Κυβερνητών στο Θωρηκτό “ΑΒΕΡΩΦ” την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 και 
ώρα 19:00.  

 

14.    ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

 
14.1  Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Αγώνων της  

ΕΑΘ/ΕΙΟ. 
 14.2  Πρόθεση της Επιτροπής Αγώνων είναι να ελεγχθούν όλα τα σκάφη πριν την εκκίνηση των 

ιστιοδροµιών. Για τη διευκόλυνση της Επιτροπής Αγώνων, όλα τα σκάφη θα παραµείνουν στη 
διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου Καταµετρήσεων και Επιθεωρήσεως σκαφών για τη διενέργεια 
ελέγχων και επιθεωρήσεων, την Τετάρτη 15 , Πέµπτη 16 & Παρασκευή 17  Ιουλίου 2015, µε ένα 
µέλος του πληρώµατος τους διαθέσιµο. 

14.3  Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις θα διενεργηθούν σε χώρο που θα διατεθεί στην προβλήτα του 
ΠΟΙΑΘ ή και στον χώρο ελλιµενισµού των συµµετεχόντων σκαφών, εφ΄ όσον αυτό είναι 
δυνατόν. 

14.4  Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα, σε οποιαδήποτε  
χρονική στιγµή και σε οποιοδήποτε σηµείο (λιµάνι ή εν πλω) κατά το διάστηµα 17.07.2015 
 έως και 27.07.2015 ώρα 17:00.  



                                                                                                
14.5 Θα γίνονται έλεγχοι, απροειδοποίητα, του βάρους των µελών πληρώµατος των 

συµµετεχόντων σκαφών πριν την εκκίνηση των ιστιοδροµιών.  
 Τα πληρώµατα θα ζυγίζονται µε γυµνά πόδια και σορτς  (κοντό παντελόνι). 
 Για τη ζύγιση θα χρησιµοποιηθούν ζυγαριές που θα προµηθεύσει η Οργανωτική Επιτροπή.   
14.6   Στη διάθεση της Επιτροπής Καταµέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του 

πιστοποιητικού καταµέτρησης. 
14.7  Ο εντεταλµένος εκπρόσωπος  κάθε συµµετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη 

της επιθεώρησης  να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται 
στο σκάφος. 

14.8  Τα σκάφη ORCi & ORC Club οφείλουν να χρησιµοποιήσουν στον αγώνα µόνο καταµετρηµένα 
πανιά.  

14.9  Επιτρέπεται η αλλαγή των πλωριών πανιών και των µπαλονιών τα οποία  φέρει ένα σκάφος IRC 
µεταξύ των ιστιοδροµιών, εφόσον ο αριθµός τους και η επιφάνειά τους είναι σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στο πιστοποιητικό καταµέτρησης του σκάφους. Αυτό τροποποιεί τον IRC 21.1.5 
(d).  

14.10  Τα σκάφη IRC µπορούν να φέρουν ένα επιπλέον  µπαλόνι από όσα αναφέρει το Πιστοποιητικό 
τους , εµβαδού όχι µεγαλύτερου του προσµετρώµενου SPA. 

14.11  Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλµένος εκπρόσωπος κάθε συµµετέχοντος σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι  
σύµφωνα µε τον κανονισµό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύµφωνα µε 
τους κανονισµούς της κλάσης. 

 

15.    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

 
15.1  Ο αριθµός των µελών του πληρώµατος κάθε σκάφους πρέπει να δηλωθεί  το 

αργότερο έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 15:00.  
Για όλες τις κατηγορίες ο ελάχιστος αριθµός µελών πληρώµατος είναι τέσσερα (4)  άτοµα.  

15.2 Το συνολικό βάρος των µελών του πληρώµατος κάθε σκάφους ORCi & ORC Club δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει το µέγιστο αναγραφόµενο στο πιστοποιητικό καταµέτρησης. 
Για την κατηγορία IRC ισχύει ο κανόνας IRC 22.4.2 (Μέγιστο επιτρεπόµενο βάρος = αριθµός 
ατόµων πληρώµατος αναγραφόµενος στο πιστοποιητικό Χ 85 kg).  

15.3  Ο εντεταλµένος εκπρόσωπος κάθε συµµετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή 
κατάσταση µε τα ονόµατα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη 
Γραµµατεία µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής µέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 
στη Γραµµατεία του Οµίλου στις εγκαταστάσεις του ΠΟΙΑΘ.  
Μετά από αυτή την ηµεροµηνία αλλαγές στη σύνθεση των πληρωµάτων επιτρέπονται µόνον 
εφόσον ενηµερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη 
Γραµµατεία, το αργότερο (µιάµιση) 1 ½  ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδροµίας.  

15.4   Για λόγους ασφαλείας και  ευθύνης τόσο του εντεταλµένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και 
της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασµένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώµατος µπορεί 
να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριµένη ιστιοδροµία. 

 

16.    ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΗΣ 

 
Όλοι οι συµµετέχοντες στο 52ο Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου 2015 αποδέχονται αυτόµατα ότι ο 
ΠΟΙΑΘ και ο Χορηγός της διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωµα επ’ αόριστον, να δηµιουργούν, 
χρησιµοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, κινηµατογραφικές εικόνες και ζωντανές 
αναµεταδόσεις σε φιλµ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά τη διάρκεια και µετά 
τους αγώνες χωρίς καµία οικονοµική απαίτηση. 
Τα ονόµατα των συµµετεχόντων και βιογραφικό υλικό µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ή 
αναπαραχθούν µε οποιονδήποτε γνωστό τρόπο. 

 
 
 
 
 



                                                                                                
17.    ΕΥΘΥΝΗ 

 
17.1 Όλοι οι συµµετέχοντες στο 52ο Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου 2015, αποδέχονται ότι διέπονται από 

τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς Ιστιοδροµιών της ISAF (RRS 2013 – 2016), τις Οδηγίες πλου και την 
Προκήρυξη του Αγώνα. 

 Όλοι οι συµµετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για τις 
ναυτικές ικανότητες του σκάφους τους, την εξαρτία, τις ικανότητες του πληρώµατος και τον 
εξοπλισµό ασφαλείας. 

 Όλοι οι συµµετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για 
ζηµιές που µπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτοµα ή τα υπάρχοντά τους,  τους εαυτούς τους ή τα 
υπάρχοντά τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως συνέπεια της συµµετοχής τους στη 
διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον Π.Ο.Ι.Α.Θ., την Επιτροπή Αγώνων, την 
Επιτροπή Ενστάσεων, τον Χορηγό και οποιοδήποτε µέλος εµπλεκόµενο στη διοργάνωση κάτω 
από οποιαδήποτε ιδιότητα και αποδέχονται εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για τη συµπεριφορά και 
την ενδυµασία των πληρωµάτων των σκαφών, των αντιπροσώπων και των φιλοξενουµένων 
τους.   

17.2 Ο Π.Ο.Ι.Α.Θ, η Οργανωτική  Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων, ο χορηγός 
του αγώνα και οποιοδήποτε άλλο άτοµο εµπλεκόµενο στη διοργάνωση του 52ου Ιστιοπλοϊκού 
Ράλλυ Αιγαίου 2015, δεν φέρει καµία ευθύνη για σωµατική ή υλική ζηµιά, τραυµατισµό ή θάνατο 
ή ότι άλλο ήθελε συµβεί, πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά τον αγώνα.           
Στη δήλωση συµµετοχής, ο εντεταλµένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα απαιτηθεί να υπογράψει 
σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την αποποίηση ευθύνης. 

17.3 Η ασφάλεια του σκάφους και η διαχείρισή  του, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας προς 
τρίτους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη/ενοικιαστή/κυβερνήτη, ο οποίος απαιτείται να 
εξασφαλίσει ότι το σκάφος είναι απόλυτα αξιόπλοο και κυβερνείται από πλήρωµα ικανό σε αριθµό 
και εµπειρία, το οποίο βρίσκεται σε κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντιµετωπίσει δύσκολες 
καιρικές συνθήκες. 

 Ο ιδιοκτήτης/ενοικιαστής/κυβερνήτης θα πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της 
γάστρας, της εξαρτίας και όλου του εξοπλισµού του σκάφους. 

 Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισµός ασφαλείας συντηρείται κατάλληλα και ότι το 
πλήρωµα γνωρίζει που βρίσκεται  και πως χρησιµοποιείται. 

17.4 Εφιστούµε την προσοχή  στον θεµελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους Ι των ∆ιεθνών 
Κανονισµών Ιστιοδροµιών της ISAF «Απόφαση για τη συµµετοχή σε ιστιοδροµία». 

 

18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΚΑΦΩΝ 

  
Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη στο 52ο Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου 2015 οφείλουν να διαθέτουν 
την από τον νόµο Ν. 2743/99 απαραίτητη, έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων.  
Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να καλύπτει επιπροσθέτως ρητά την αστική ευθύνη έναντι 
τρίτων κατά τη συµµετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.  

 

19. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ  ΣΚΑΦΩΝ  

 
19.1  Ο Πανελλήνιος Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης θα φιλοξενήσει στον χώρο του, όλα τα 

σκάφη που θα συµµετάσχουν στο 52ο Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου και δεν ελλιµενίζονται στον 
Σαρωνικό Κόλπο, από την Τετάρτη 15 Ιουλίου έως Τρίτη 28 Ιουλίου 2015. Ο ελλιµενισµός 
παρέχεται δωρεάν και η διατηρησή του θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη του 
σκάφους.  

19.2  Τα ανωτέρω αναφερόµενα σκάφη οφείλουν να ενηµερώσουν τον Όµιλο για την πρόθεσή τους 
να ελλιµενιστούν στον χώρο του, έως την 10η  Ιουλίου 2015. 

 

20.    ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΣΚΑΦΩΝ 

 
Ο ΠΟΙΑΘ σε συνεργασία µε την G4S Telematix A.E θα εγκαταστήσει, σε όλα τα σκάφη που 
θα µετέχουν στο 52ο Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου 2015, συσκευή αναµετάδοσης στίγµατος του 



                                                                                                
σκάφους, η οποία θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η εγκατάσταση της συσκευής 
είναι υποχρεωτική.  
Η εγκατάσταση, ο έλεγχος της λειτουργίας και η φόρτιση των συσκευών θα γίνεται από ειδικούς 
τεχνικούς. 
Η συσκευή  είναι αυτόνοµη, χωρίς εξωτερικές συνδέσεις ή εξαρτήµατα, δεν επηρεάζει τα όργανα 
του σκάφους, δεν απαιτεί ενέργεια από το σκάφος και δεν δηµιουργεί µαγνητικά πεδία. 
Η συσκευή θα πρέπει να επιστραφεί πίσω ακέραια κατά τον τερµατισµό των σκαφών στο Σούνιο. 
Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων σκαφών είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή και 
επιστροφή της συσκευής, καθώς και για τη διευκόλυνση των τεχνικών, οποτεδήποτε τους 
ζητηθεί. 
Κάθε σκάφος που αποσυνδέει τη συσκευή  µπορεί να τιµωρηθεί ή ακυρωθεί στη συγκεκριµένη 
ιστιοδροµία (RRS 76.1).  

 
 

21.    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ 

 
Η Συγκέντρωση Κυβερνητών θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 και ώρα 19:00 
στο Θωρηκτό “ΑΒΕΡΩΦ”. 
 
Στη Συγκέντρωση Κυβερνητών δεν θα κατατίθενται δικαιολογητικά συµµετοχής, δεν 
θα είναι διαθέσιµα τα έντυπα δηλώσεων συµµετοχής και οι λίστες πληρωµάτων και 
δεν θα εισπράττεται το παράβολο συµµετοχής. 
Για  όλα τα ανωτέρω πρέπει να απευθύνεστε στη Γραµµατεία  στις Εγκαταστάσεις του 
ΠΟΙΑΘ µέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00.  

 

22.    ΕΠΑΘΛΑ 

 
22.1 Ο νικητής του Ράλλυ Αιγαίου θ’ αναδειχθεί από την κατηγορία ORC PERFORMANCE 

και θα του απονεµηθεί επαµειβόµενο έπαθλο.  
22.2  Για το Ράλλυ Αιγαίου θα απονεµηθούν έπαθλα στον 1o, 2o & 3o νικητή Γενικής Βαθµολογίας 

σκαφών ORC PERFORMANCE,  ORC CRUISER/RACER και IRC.  
Επίσης θα απονεµηθούν έπαθλα στους  νικητής των κλάσεων,  εφόσον αυτές 
δηµιουργηθούν, ανάλογα µε τη συµµετοχή.   
Έως πέντε συµµετοχές απονέµεται κύπελλο µόνο στον 1ο νικητή. 

22.3  Θα απονεµηθούν χωριστά έπαθλα στον 1ο νικητή κάθε κατηγορίας  ORC PERFORMANCE, ORC 
CRUISER/RACER και IRC σε κάθε ιστιοδροµία χωριστά. 

 

23.    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 

 
Η απονοµή επάθλων στους νικητές του Ράλλυ Αιγαίου θα γίνει τη ∆ευτέρα 27 Ιουλίου 
2015 και ώρα 21:00. 

 

24.     ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

 
24.1  Συνιστάται η χρήση των παρακάτω χαρτών : 
 (αρίθµηση σύµφωνα µε Β.Α.):2836Α, (2682), 1031, 1038 

(αρίθµηση σύµφωνα µε την Ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία): 413, 414, 415, 421 
24.2  Συνιστάται η χρήση των ακόλουθων εκδόσεων:  B.A. Pilot book No. 48. 
 

Ο Οργανωτής Όµιλος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Ελληνικό Οργανισµό 
Τουρισµού, υπό την αιγίδα των οποίων διεξάγεται ο αγώνας, το Πολεµικό Ναυτικό και 
το Λιµενικό Σώµα, τον Χορηγό του Αγώνα παγωτά ΕΒΓΑ, τους υποστηρικτές  ∆. 
ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, TECHNAVA S.A.,  ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε., ANDROS MARITIME την G4S 
Telematix  S.A. υποστηρικτή τεχνολογίας και τη NOVA τηλεοπτικό µεταδότη. 

 


