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Ναυτικόσ Αθλητικόσ Πμιλοσ Καλαμαριάσ Θεςςαλονίκησ 
 Αγώνεσ Ιςτιοπλοΐασ Ανοικτήσ Θαλάςςησ 2019 

 Κατηγορίεσ: ORCi - ORC CLUB 
 

ΡΟΚΗΥΞΗ 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟ 

Ο Ναυτικόσ Ακλθτικόσ Όμιλοσ Καλαμαριάσ Θεςςαλονίκθσ. 
 

2. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
         Ναστικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Ν.Α.Ο.Κ.Θ.):  Μικρό Έμβολο, 55110 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Τ.Θ. 6,  

        ΤΗΛ.: 2310 454111 & 2310 454533, FAX: 2310 454155, e-mail : naokth@otenet.gr 

 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΩΝ ΙΣΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιςτιοδρομίεσ των αγϊνων  κα διεξαχκοφν ςτο καλάςςιο χϊρο του κόλπου του Θερμαϊκοφ και τθσ 
Θεςςαλονίκθσ. 
 

4. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τουσ παρακάτω Κανονιςμοφσ, όπωσ αυτοί ιςχφουν: 
4.1 Οι Διεκνείσ Κανονιςμοί Ιςτιοδρομιϊν τθσ ISAF (R.R.S) 2017-2020.  
4.2 Οι Διεκνείσ Κανόνεσ International Measurement System (IMS) και ORC Rating Systems 2019. 
4.3 Οι Διατάξεισ τθσ Εκνικισ Αρχισ (ΕΙΟ) 2017 και οι Διατάξεισ τθσ ΕΑΘ για Αγϊνεσ Ανοικτισ Θαλάςςθσ 

2019. 
4.4 Ο Ειδικόσ Κανονιςμόσ Αςφαλείασ για αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ καλάςςθσ (ISAF Offshore Special 

Regulations).  
4.5 Όλα τα ςκάφθ κα πρζπει να ζχουν VHF, με δυνατότθτα επικοινωνίασ πλθν των υποχρεωτικϊν και ςτα 

κανάλια 69, 71 και 72.  
4.6 Ο Διεκνισ Κανονιςμόσ Αποφυγισ συγκροφςεων ςτθν Θάλαςςα με τισ τροποποιιςεισ του. Ο κανονιςμόσ 

αυτόσ αντικακιςτά τουσ κανόνεσ του μζρουσ 2 των Κανονιςμϊν Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ (RRS) τθσ ISAF από 
τθν δφςθ μζχρι τθν ανατολι του θλίου. Τπενκυμίηεται ότι ςτο δίαυλο του λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ, τα 
εμπορικά πλοία ζχουν προτεραιότθτα.  

4.7 Η παροφςα προκιρυξθ των αγϊνων, οι Οδθγίεσ Πλου και οι τυχόν τροποποιιςεισ τουσ. Σε περίπτωςθ 
αντίφαςθσ υπεριςχφουν οι Οδθγίεσ Πλου.  

 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα ςκάφθ ORCi και ORC Club που ζχουν έγκυρο πιςτοποιητικό 
καταμέτρηςησ για το 2019. 
 

6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

    Σο παράβολο ςυμμετοχισ κάκε ςκάφουσ ορίηεται ςε €20 ανά αγϊνα. 
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7.  ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

7.1      Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να υποβάλλονται, ςτθν Γραμματεία του Ν.Α.Ο.Κ.Θ., το αργότερο     
     μζχρι τισ 21:00 τθσ Παραςκευι πριν τθν θμερομθνία εκκίνθςθσ τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ του κάκε  
     αγϊνα. ε περίπτωςθ που κυβερνιτθσ ζχει κατακζςει αίτθςθ για πιςτοποιθτικό μζχρι τθν ανωτζρω      
     θμερομθνία, το ςκάφοσ κα γίνει δεκτό για τουσ επόμενουσ δφο πρώτουσ αγώνεσ με γραπτι διλωςθ  
     του κυβερνιτθ που κα κατακζςει μαηί με τθν διλωςθ ςυμμετοχισ. Για τουσ επόμενουσ αγώνεσ κα  
     πρζπει να ζχει εκδοκεί πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ για να γίνει δεκτό.   

7.2      Κάκε διλωςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ςυνοδεφεται από τα παρακάτω:  

 Αντίγραφο ζγκυρου πιςτοποιθτικοφ καταμζτρθςθσ, ζκδοςθσ 2019,  

 Αντίγραφο του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου,  

 Κατάςταςθ πλθρϊματοσ, 

 Αντίγραφο τθσ άδειασ τθσ Εκνικισ Αρχισ εφ' όςον φζρουν ατομικι διαφιμιςθ,  

 Αντίτιμο του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ. 

 Σθλζφωνο επικοινωνίασ ςτο ςκάφοσ και ςτθ ςτεριά, 
7.3        Η διλωςθ ςυμμετοχισ δθλϊνει τθν γνϊςθ και τθν αποδοχι του κυβερνιτθ, ιδιοκτιτθ,    

       εντεταλμζνου εκπροςϊπου και αγωνιηομζνων, όλων των όρων και προχποκζςεων τθσ Προκιρυξθσ          
       και των οδθγιϊν πλου των αγϊνων, που είναι αναρτθμζνα ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Ν.Α.Ο.Κ.Θ.. 

7.4        τθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ανθλίκου ωσ πλιρωμα, πρζπει να κατατίκενται ςτθν γραμματεία     
       ζγγραφθ ςυναίνεςθ του κθδεμόνα. 

7.5        Η Οργανωτικι Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να αρνθκεί με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τουσ τθν     
       ςυμμετοχι ςκάφουσ ςε αγϊνα ςφμφωνα με τον κανόνα 76 των RRS τθσ ISAF. 

7.6        Η οργανωτικι Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να δεχκεί δθλϊςεισ ςυμμετοχισ και μετά τθ λιξθ     
       του χρονικοφ ορίου υποβολισ τουσ. 
 

8. ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ - ΤΓΧΩΝΕΤΗ ΚΛΑΕΩΝ / ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

8.1   Σα αγωνιηόμενα ςκάφθ διαιροφνται ςε κατθγορίεσ ORCi και ORC-Club ανάλογα µε το πιςτοποιθτικό      
    καταμζτρθςθσ ι κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ.  

8.2 Η Επιτροπι Αγϊνων κα ςυγχωνεφει υποχρεωτικά τισ κατθγορίεσ ORCi και ORC-Club, εάν οι δθλϊςεισ     
       των ςυμμετοχϊν τουλάχιςτον ςε µία από τισ δφο κατθγορίεσ είναι κάτω από πζντε. 
      Εάν τα ςυνολικά εκκινιςαντα ςκάφθ τθσ ςυγχϊνευςθσ είναι λιγότερα από τρία, µόνο τότε ο αγϊνασ     
      δεν κεωρείται ζγκυροσ.  
      τθν περίπτωςθ αυτι θ Επιτροπι Αγϊνων διατθρεί το δικαίωµα να διεξάγει τον αγϊνα ςε άλλθ 
θμερομθνία. 

8.3 Ο διαχωριςμόσ των κλάςεων κα ανακοινϊνεται πριν από τθν πρϊτθ ιςτιοδρομία του αντίςτοιχου     
       αγϊνα. 

 
9. ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ 

    Οι Οδθγίεσ Πλου κα δοκοφν ςτουσ εντεταλμζνουσ εκπροςϊπουσ των ςυμμετεχόντων ςκαφϊν ςτθ      
    πρϊτθ ςυγκζντρωςθ αγωνιηομζνων που κα γίνει τθν Παραςκευι ςτισ 17-5-2019.  
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10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 
10.1 Σο πρόγραμμα των αγϊνων ορίηεται ωσ εξισ: 

 

 
10.2 Η Επιτροπι Αγϊνων ζχει το δικαίωμα να αναβάλει αγϊνα ςε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ και να    

       διεξαχκεί ςε άλλθ θμερομθνία. 
10.3 Οι καταςκευαςμζνεσ διαδρομζσ είναι Όρτςα – Πρίμα ι Σρίγωνο. 

 
 

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΘΩΣΕΩΣ ΧΟΝΟΥ 

       Για τα καταμετρθμζνα ORCi / ORC Club ςκάφθ κα εφαρμοςτοφν τα εξισ: 
11.1 Για τισ καταςκευαςμζνεσ διαδρομζσ (όρτςα – πρίμα ι τρίγωνο) το constructed Course, Performance    

       Curve. 
11.2 Για τισ inshore ιςτιοδρομίεσ το ςφςτθμα TMF.  
              Η επιλογι κα ανακοινώνεται από τθν Επιτροπι Αγώνων μετά τον τερματιςμό του 50% των       

       ςυμμετεχόντων ςκαφών ςτθν εκάςτοτε ιςτιοδρομία. 
 

12. ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

12.1 Θα ιςχφςει το ςφςτθµα Χαµθλισ Βακµολογίασ, ςφµφωνα µε το Παράρτθµα Α4 των ∆ιεκνϊν     
       Κανονιςµϊν Ιςτιοδροµιϊν τθσ WORLD SAILING 2017-2020. 

12.2 κάφοσ που εκκινεί αλλά δεν τερµατίςει (DNF) εντόσ χρονικοφ ορίου, κα παίρνει βακµοφσ τθσ    
      κεωρθτικισ κζςθσ του εποµζνου µετά το τελευταίο κανονικϊσ τερµατίςαν ςκάφοσ αυξθμζνουσ κατά  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΑΓΩΝΑ 

ΩΡΑ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ 

ΗΜΑΣΟ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΑΠΟΣΑΗ Ε 
ΝΑΤΣΙΚΑ ΜΙΛΙΑ 

18.5.2019 
άββατο 

ΠΕΡΑΙΑ 15:00 
Inshore ι 

Καταςκευαςμζνεσ 
διαδρομζσ 

Διαδρομι κατϋ 
επιλογι 

19.5.2019 
Κυριακι 

ΑΚΣΕ 14.00 
Inshore ι 

Καταςκευαςμζνεσ 
διαδρομζσ 

Διαδρομι κατϋ 
επιλογι 

8.6.2019 
άββατο 

ΚΤΡΑΣΟΤ Ι  15:00 Inshore  13,8  

9.6.2018 
Κυριακι 

ΕΠΑΝΩΜΗ 12:00 Inshore  23,6  

21.9.2019 
άββατο 

ΠΑΛΗΟΜΑΝΑ 15:00 
Inshore ι 

Καταςκευαςμζνεσ 
διαδρομζσ 

Διαδρομι κατϋ 
επιλογι 

22.9.2019 
Κυριακι 

ΣΡΙΓΩΝΑ 13:00 
Inshore ι 

Καταςκευαςμζνεσ 
διαδρομζσ 

Διαδρομι κατϋ 
επιλογι 
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      10%.  
12.3 κάφοσ που δεν προςζρχεται ςτο χϊρο εκκίνθςθσ (DNC) κα παίρνει βακµοφσ ίςουσ με το τελευταίο  

      δθλωκζν ςκάφο αυξθμζνουσ κατά 15%.  
12.4 κάφθ DNS, OCS, BFD, RAF θ DSQ κα παίρνουν τουσ βακµοφσ τθσ κεωρθτικισ κζςθσ του τελευταίου  

       από τα εκκινιςαντα ςκάφθ αυξθμζνθ κατά δφο κζςθσ.   
12.5 Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ για τισ καταςκευαςμζνεσ και Inshore διαδρομζσ είναι το 1.00. 
12.6 ε περίπτωςθ ιςοβακµίασ δφο ι περιςςοτζρων ςκαφϊν ςτθ γενικι κατάταξθ, αυτι κα λφεται βάςει   

       του παραρτιματοσ A8 των RRS.  
12.7 κάφθ τα οποία ςυμμετζχουν ςε διεκνείσ αγϊνεσ ι πανελλινια πρωτακλιματα ι αγϊνεσ που  

       ςυμπεριλαμβάνονται ςε πανελλινια πρωτακλιματα και που οι θμερομθνίεσ τουσ ςυμπίπτουν με    
       αγϊνεσ του Ν.Α.Ο.Κ.Θ. κα βακμολογοφνται ωσ RDG με τουσ βακμοφσ τθσ κζςθσ που προκφπτει από  
       τον μζςο όρο των κζςεων τουσ, των μζχρι τότε ιςτιοδρομιϊν χωρίσ να εξαιρείται καμία. 

12.8 Θα υπάρχει ξεχωριςτι βακµολογία για τισ διάφορεσ κλάςεισ . 
 

 
13. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 

      Για τα καταμετρθμζνα ORCi / ORC Club ςκάφθ κα ιςχφει: 
13.1 Για Inshore και καταςκευαςμζνεσ διαδρομζσ: 2,2 χ GPH x απόςταςθ ςε N. μίλια. 
13.2 Σα χρονικά όρια τερματιςμοφ κα είναι ςυγκεκριμζνα για κάκε ςκάφοσ, για όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ. Σα   

       μικθ των διαδρομϊν (για τον υπολογιςμό των χρονικϊν ορίων) κα υπολογίηονται με βάςθ τισ  
       ακριβείσ κζςεισ των ποντιςμζνων ςθμαδοφρων. 

13.3 Ιςτιοδρομία ςτθν οποία τερμάτιςε ζςτω και ζνα ςκάφοσ εντόσ χρονικοφ ορίου κεωρείται ζγκυρθ και    
       προςμετράτε ςτθ Βακμολογία.  

13.4 κάφθ που δεν κατάφεραν να τερματίςουν εντόσ χρονικοφ ορίου κεωροφνται ωσ μθ τερματίςαντα  
       (DNF).  

13.5 Η επίςθμθ ϊρα των αγϊνων κα είναι θ τοπικι ϊρα βάςει χρόνου του GPS. 
 

14. ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΦΩΝ 

14.1 Η Επιτροπι Αγϊνων διατθρεί το δικαίωμα οποιουδιποτε ελζγχου ι καταμζτρθςθσ των      
             ςυμμετεχόντων ςκαφϊν πριν από τθν εκκίνθςθ ι μετά το τζλοσ κάκε ιςτιοδρομίασ οποιαςδιποτε     
             κατθγορίασ. Ακόμα και ςτθν κάλαςςα πριν τθν εκκίνθςθ ι αφοφ τερματίςει ι μεταξφ των  
             ιςτιοδρομιϊν ι με τθν άφιξθ του ςτο λιμάνι μπορεί να ελεγχκεί ζνα ςκάφοσ ι να του δοκεί εντολι  
             από τθν Επιτροπι Αγϊνων να προςζλκει για ζλεγχο ι καταμζτρθςθ ςε ςυγκεκριμζνο μζροσ. 
14.2 Οι ζλεγχοι κα πραγματοποιοφνται ςτθν προβλιτα των αγωνιςτικϊν ςκαφϊν ςτο λιμάνι του    

      Ν.Α.Ο.Κ.Θ. ι ςτον χϊρο που ελλιμενίηεται το ςκάφοσ και κα αφοροφν τόςο τον εξοπλιςμό αςφαλείασ  
      για τουσ αγϊνεσ, όςο και τθ κατάςταςθ του ςκάφουσ ςε ςχζςθ µε το πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ  
      του. 

 
15. ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ 

15.1 Ο εντεταλμζνοσ εκπρόςωποσ κάκε ςυμμετζχοντοσ ςκάφουσ οφείλει να κατακζτει γραπτι    
       κατάςταςθ με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, ςε ειδικό ζντυπο που διατίκεται από τθ  
       Γραμματεία μαηί με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ.  

15.2 Για λόγουσ αςφάλειασ και ευκφνθσ τόςο του εντεταλμζνου εκπρόςωπου του ςκάφουσ όςο και τθσ  



  

   

  
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Ν.Α.Ο.Κ.Θ.:  Μικρό Έμβολο, 55110 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Τ.Θ. 6, ΤΗΛ.: 2310 454111 & 2310 454533, FAX:2310 454155  
e-mail : naokth@otenet.gr 

 

      Επιτροπισ Αγϊνων, θ διαπίςτωςθ λανκαςμζνθσ ι ελλιποφσ κατάςταςθσ πλθρϊματοσ μπορεί να  
       επιφζρει ακφρωςθ του ςκάφουσ ςτθ ςυγκεκριμζνεσ ιςτιοδρομίεσ.  

15.3 Αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ των πλθρωμάτων επιτρζπεται μόνο μετά από γραπτι ενθμζρωςθ τθσ  
       Επιτροπισ Αγϊνων και ςχετικι ζγκριςθ τθσ, ςε ειδικό ζντυπο που διατίκεται από τθ γραμματεία το  
       αργότερο μία ϊρα πριν από τθν εκκίνθςθ κάκε ιςτιοδρομίασ 

 
16. ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΚΑΦΩΝ 

16.1 Όλα τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ οφείλουν να διακζτουν τθν από το νόμο απαραίτθτθ και ζγκυρθ    
       αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι τρίτων. Είναι ευκφνθ του ιδιοκτιτθ το ςκάφοσ να ζχει ικανοποιθτικι  
       αςφαλιςτικι κάλυψθ για βλάβεσ και για αςτικι ευκφνθ (πρόςωπα και περιουςία) που να καλφπτει  
        τθν ςυμμετοχι του ςκάφουσ ςε αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ. 

 
17. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ 

17.1 Οι διοργανωτζσ δεν ζχουν καµία ευκφνθ για ότι ςυµβεί, κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, ςχετικά µε  
       κζµατα ΤΓΕΙΑ ι οφείλεται ςε ζλλειψθ προλθπτικοφ ιατρικοφ ελζγχου.  

17.2 υςτινεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ζχουν υποβλθκεί πρόςφατα ςε ιατρικι εξζταςθ. 
17.3 Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ – ουςεσ αγωνίηονται µε δικι τουσ αποκλειςτικι ευκφνθ και οι ανιλικοι µε  

       ευκφνθ των κθδεμόνων τουσ 
 

18. ΕΤΘΤΝΗ 

18.1 Ο οργανωτισ Όμιλοσ και θ Επιτροπι Αγϊνων δεν φζρουν καµία απολφτωσ ευκφνθ για υλικι    
      απϊλεια, ηθµιά ςτο ςκάφοσ ι ςτον εξοπλιςµό, ςωµατικό τραυµατιςµό, ι οτιδιποτε άλλο ςυµβεί  
      ςτουσ αγωνιηόμενουσ ι τα ςκάφθ τουσ πριν, μετά ι και κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, τόςο ςτθ   
      ςτεριά όςο και ςτθ κάλαςςα. 

18.2 Οι εντεταλµζνοι εκπρόςωποι ι όςοι χειρίηονται τα ςυµµετζχοντα ςκάφθ ευκφνονται για κάκε   
       ατφχθµα ι οτιδιποτε άλλο ςυµβεί ςτα ςκάφθ ι ςτα πλθρϊµατα. Κατά ςυνζπεια αυτοί οφείλουν να  

             υπογράψουν τα ςυµβόλαια για τισ ςχετικζσ ολικζσ αςφάλειεσ κακϊσ και τισ αςφάλειεσ ζναντι     
             τρίτων. 
18.3 Ο κάκε κυβερνιτθσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ το κατά πόςο ι όχι κα εκκινιςει ι κα ςυνεχίςει να  

       αγωνίηεται ςφµφωνα µε το Θεμελιϊδθ Κανόνα 4 RRS (Απόφαςθ περί υμμετοχισ ςε Αγϊνα).  
       Ειδικότερα, ςθμειϊνεται ότι οι αγωνιηόμενοι ςυμμετζχουν µε δικι τουσ ευκφνθ και πλιρθ επίγνωςθ  
      των ςυνεπειϊν. 

18.4 Είναι αρμοδιότθτα του εντεταλµζνου εκπροςϊπου του ςκάφουσ ι όςων χειρίηονται το ςκάφοσ , να  
       κρίνουν το βακµό εκπαίδευςθσ του πλθρϊµατοσ του ςκάφουσ , τθν ζνταςθ του ανζµου , τθν  
      κατάςταςθ τθσ κάλαςςασ και τισ µετεωρολογικζσ προγνϊςεισ για να λάβουν ι όχι µζροσ ςτουσ  
      προγραµµατιςµζνουσ αγϊνεσ . 

18.5 Αποτελεί ευκφνθ των ιδιοκτθτϊν, κυβερνθτϊν, εντεταλµζνων εκπροςϊπων ι όςων χειρίηονται τα  
       ςυµµετζχοντα ςκάφθ να ζχουν όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα του ςκάφουσ εν ιςχφ. 

18.6 Αποτελεί ευκφνθ των ιδιοκτθτϊν, κυβερνθτϊν, εντεταλµζνων εκπροςϊπων ι όςων χειρίηονται τα  
      ςυµµετζχοντα ςκάφθ να ενθµερϊςουν το πλιρωµα που ςυµµετζχει για τουσ όρουσ και  
      προχποκζςεισ τθσ Προκιρυξθσ και των οδθγιϊν πλου των αγϊνων.  
 

19. ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ 
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19.1    Θα ιςχφςει ο Κϊδικασ Διαφιμιςθσ τθσ World Sailing (Advertising Code). Οποιαδιποτε διαφιμιςθ 
επί    ςκάφουσ και αγωνιηομζνων πρζπει να ςυμμορφϊνεται με όςα ορίηει ο παραπάνω κανονιςμόσ και 
οι    προςκικεσ τθ Εκνικισ Αρχισ του ςκάφουσ.    

19.2    Ο οργανωτισ δφναται να ηθτιςει από τα ςυμμετζχοντα ςκάφθ να φζρουν: 

 λογότυπα τθσ διοργάνωςθσ και των χορθγϊν και ςτισ δφο πλευρζσ τθσ πλϊρθ του ςκάφουσ,  

 ςθμαία αναρτθμζνθ ςτον επίτονο, με λογότυπα τθσ διοργάνωςθσ και/ι των χορθγϊν τθσ, κακϋ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ. 

19.3    κάφθ που φζρουν ατομικι διαφιμιςθ πρζπει να ζχουν ςχετικι άδεια από τθν Εκνικι Αρχι και να   
    κατακζςουν αντίγραφό τθσ μαηί με τθν διλωςθ ςυμμετοχισ. 

 
20. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΗ 

Οι αγωνιηόμενοι και οι ιδιοκτιτεσ παραχωροφν ςτον Ν.Α.Ο.Κ.Θ. τθν άδεια και τα δικαιϊματα λιψθσ 
φωτογραφικοφ και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ που απεικονίηει πρόςωπα και ςκάφθ κατά τθ διάρκεια 
τθσ διοργάνωςθσ και τθν αναπαραγωγι του ι μετάδοςθ του ςε οποιοδιποτε μζςο, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ, για τισ επικοινωνιακζσ ανάγκεσ τθσ 
διοργάνωςθσ και τθν χριςθ ςε δελτία τφπου. 

 
21. ΖΠΑΘΛΑ ΑΓΩΝΩΝ 

21.1 Θα απονεμθκοφν ζπακλα ςτουσ τρεισ πρϊτουσ  νικθτζσ  κάκε αγϊνα τθσ κάκε κατθγορίασ.  
 
 


