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12ο ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΡΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 
ΒΟΤΣEΙΑ 2021 

ΥΡΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΡΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΡΟΚΗΥΞΗ – Ο∆ΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ ΣΕΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Ο Ναυτικόσ  Πμιλοσ Ανοιχτισ Θάλαςςασ, ο Ναυτικόσ  Πμιλοσ Θεςςαλονίκθσ 

και ο Ναυτικόσ  Ακλθτικόσ  Πμιλοσ  Καλαμαριάσ  Θεςςαλονίκθσ, υπό τθν αιγίδα του 
Γενικοφ Επιτελείου Ναυτικοφ, προκθρφςςουν το 12ο  Ρρωτάκλθμα Βότςεια 2021 για 
ςκάφθ ανοικτισ κάλαςςασ πιςτοποιθμζνα κατά ORCi και ORC Club, ςτο Θερμαϊκό 
κόλπο από 9/10/2021 ζωσ και 17/10/2021, φςτερα από ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ 
Ανοικτισ Θαλάςςθσ τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ. 
 
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
 1.1 Οι αγϊνεσ διεξάγονται ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ ISAFF RRS 2021-2024 
1.2 Εφαρμόηονται επιπλζον οι παρακάτω κανονιςμοί: 
1.2.1 (DP) Ο κανονιςμόσ IMS 
1.2.2 (DP) Ο κανονιςμόσ ORC Rating Systems 
1.2.3 (DP) Οι Ειδικοί Κανονιςμοί Ανοικτισ Θαλάςςθσ τθσ ISAF (ISAF Offshore Special 
Regulations). 
1.2.4 Η Ρροκιρυξθ των Αγϊνων, Οδθγίεσ Ρλου και οι τροποποιιςεισ αυτϊν. 
1.3 Ιςχφουν επίςθσ οι προςκικεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ (ΕΑΘ/ΕΙΟ) ςτουσ Διεκνείσ 
Κανονιςμοφσ Ιςτιοδρομιϊν για τουσ Αγϊνεσ Ανοικτισ Θαλάςςθσ 2021. 
1.4 Θα ιςχφει ο ειδικόσ κανονιςμόσ αςφαλείασ για αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ 
καλάςςθσ κατθγορίασ 4, τθσ ISAF. 
1.5 Από τθ δφςθ ζωσ τθν ανατολι του θλίου ο Διεκνισ Κανονιςμόσ για τθν Αποφυγι 
Συγκροφςεων ςτθ Θάλαςςα αντικακιςτά τουσ κανόνεσ του μζρουσ 2 των 
Κανονιςμϊν Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ (RRS) τθσ ISAF. 
1.6 (DP, NP) «Πλοι όςοι ςυμμετζχουν ςε ζνα αγϊνα (ακλθτζσ, ομάδεσ υποςτιριξθσ 
και ςτελζχθ αγϊνων που επιβαίνουν ςε ταχφπλοα ςκάφθ.) οφείλουν να φοροφν 
προςωπικι ςυςκευι πλευςτότθτασ (ΡΣΡ) κατά τθν διάρκεια του αγϊνα. Η ΡΣΡ των 
ακλθτϊν, οφείλει να ςυμφωνεί και με τισ προδιαγραφζσ και διατάξεισ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ» (Διατάξεισ Εκνικισ Αρχισ 2021-2024, Ραράγραφοσ 1). 
1.7 *DP, NP+ Το Αγωνιςτικό Υγειονομικό Ρρωτόκολλο τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ 
Ομοςπονδίασ για τθν προφφλαξθ και τον περιοριςμό τθσ μετάδοςθσ του COVID-19:    
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports 

 
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
Οι ανακοινϊςεισ ςτουσ αγωνιηόμενουσ κα αναρτϊνται ςτουσ επίςθμουσ πίνακεσ 
ανακοινϊςεων που βρίςκονται ςτα γραφεία των διοργανωτϊν ομίλων.  
  

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports
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3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  
3.1. ∆ικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο 12ο Ρρωτάκλθμα Βότςεια 2021 ζχουν τα 
πιςτοποιθμζνα κατά ORCi και ORC club ςκάφθ.  
3.2. Τα ςκάφθ μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτο Ρρωτάκλθμα 
ςυμπλθρϊνοντασ τθν διλωςθ ςυμμετοχισ το αργότερο μζχρι Σάββατο 9.10.2021, 
ϊρα 11:00.  
3.3. Τα ςκάφθ κα πρζπει να κατακζτουν αναλυτικι κατάςταςθ πλθρϊματοσ μζχρι 
τισ 11:00 του Σαββάτου 9.10.2021. Αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ των πλθρωμάτων πρζπει 
να δθλϊνονται ςτισ γραμματείεσ των αγϊνων όχι αργότερα από δφο ϊρεσ πριν τθν 
εκκίνθςθ τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ κάκε θμζρασ. Ζντυπα διλωςθσ κατάςταςθσ 
πλθρϊματοσ και αλλαγισ ςφνκεςθσ πλθρϊματοσ διατίκενται από τισ γραμματείεσ 
των αγϊνων.  
3.4. Η Οργανωτικι Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να δεχκεί δθλϊςεισ ςυμμετοχισ και 
μετά τθ λιξθ του ορίου υποβολισ. 
 
4. ΡΑΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Η εφάπαξ ςυμμετοχι ςτο πρωτάκλθμα ορίηεται ςτα 40€. 
 
5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ  
5.1 Οποιαδιποτε αλλαγι ςτισ οδθγίεσ πλου κα αναρτάται πριν τισ 11:00 τθσ θμζρασ 
που εφαρμόηεται.  
5.2 Αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα αγϊνων κα αναρτϊνται μζχρι τθν 20:00 τθσ 
προθγοφμενθσ θμζρασ που εφαρμόηονται.  
5.3 Η επιτροπι αγϊνων κα κάνει κάκε προςπάκεια να εκφωνεί τισ ανακοινϊςεισ 
πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων µζςω VHF. Αποτυχία τθσ επιτροπισ αγϊνων να 
εκφωνιςει τισ ανακοινϊςεισ δεν κα αποτελεί αιτία για αίτθςθ αποκατάςταςθσ.  
 
6. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΙΑ  
6.1 Τα ςιματα ςτθ ςτεριά κα επαίρονται ςτουσ ιςτοφσ των διοργανωτϊν Ομίλων.  
6.2 ΛΗΞΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ: Ζνα θχθτικό ςιμα και υποςτολι του επιςείοντα (Α). Το 
προειδοποιθτικό ςιμα δεν μπορεί να δοκεί προ τθσ παρζλευςθσ εξιντα (60) λεπτϊν 
από τθν υποςτολι του.  
 
7. ΡΟΓΑΜΜΑ  
7.1 Το πρόγραμμα των αγϊνων ορίηεται ωσ εξισ :  
Σάββατο 9/10/2021 14:55 Ιςτιοδρομία  
Κυριακι 10/10/2021 12:55 Ιςτιοδρομία  
Σάββατο 16/10/2021 14:55 Ιςτιοδρομία  
Κυριακι 17/10/2021 12:55 Ιςτιοδρομία  
  
7.2 Οι ιςτιοδρομίεσ που δεν κα πραγματοποιθκοφν για οποιοδιποτε λόγο 
εγκαταλείπονται.  
7.3 Το 12ο Ρρωτάκλθμα ΒΟΤΣΕΙΑ 2021 κεωρείται ζγκυρο εάν πραγματοποιθκεί 
ζςτω και μια ιςτιοδρομία. 
 
8. ΚΑΤΑΜΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ  
Η Επιτροπι Καταμζτρθςθσ διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου των ςυμμετεχόντων 
ςκαφϊν ςτο χϊρο ελλιμενιςμοφ τουσ. Στο νερό, ζνασ καταμετρθτισ ι επικεωρθτισ 
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εξοπλιςμοφ τθσ επιτροπισ αγϊνων μπορεί να δϊςει εντολι ςε ζνα ςκάφοσ να 
κατευκυνκεί αμζςωσ ςε µία προςδιοριςμζνθ περιοχι για ζλεγχο.  
 
9. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΘΩΣΗΣ ΧΟΝΟΥ  
Για τα καταμετρθμζνα κατά ORCi/ORC Club ςκάφθ κα εφαρμοςτοφν τα εξισ 

 Για τισ καταςκευαςμζνεσ διαδρομζσ (όρτςα πρίμα ι τρίγωνο) το ςφςτθμα 
Performance Curve Scoring (PCS – constructed course) 

 Για τισ inshore ιςτιοδρομίεσ το ςφςτθμα TOT coastal / long distance 

 

10.1 ΚΛΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ 

10.2 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν ςκάφθ καταμετρθμζνα κατά ORC με ζγκυρο 
πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ 2021.Τα αγωνιηόμενα ςκάφθ διαιροφνται ςτισ κλάςεισ 
ORC Performance και ORC Sport. 

10.3 Σε περίπτωςθ που οι ςυμμετοχζσ ςε μία από τισ δφο κλάςεισ ORC Performance 
και ORC Sport είναι λιγότερεσ των 5 κα γίνει ςφμπτυξθ των δφο κλάςεων. 

10.4 Οι κλάςεισ μπορεί να διαιρεκοφν ςε κατθγορίεσ, ανάλογα με το πλικοσ των 
ςυμμετεχόντων.Οι κλάςεισ, οι κατθγορίεσ και οι ςυμμετζχοντεσ κα ανακοινωκοφν. 

10.5 Για να κεωρθκεί ζγκυρθ μία ιςτιοδρομία πρζπει να εκκινιςουν κανονικά 
τουλάχιςτον τρία (3) ςκάφθ. 

10.6 Σε ιςτιοδρομία ςτθν οποία ο αρικμόσ εκκινθςάντων ςκαφϊν ςε μία κλάςθ είναι 
μικρότεροσ των τριϊν (3) κα γίνεται ςφμπτυξθ των κλάςεων. Τα αποτελζςματα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ιςτιοδρομίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλάςθσ δεν κα προςμετρϊνται ςτθν 
βακμολογία του πρωτακλιματοσ τθσ κλάςθσ. 
 
11. ΣΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΕΩΝ 
Τα ςιματα των κλάςεων κα είναι: 
ORC SPORT αρικμθτικόσ επιςείων 1. 
ORC PERFORMANCE αρικμθτικόσ επιςείων 2. 
 
12. ΡΕΙΟΧΗ ΑΓΩΝΩΝ  
Ρεριοχι αγϊνων είναι θ καλάςςια περιοχι του κόλπου τθσ Θεςςαλονίκθσ  
 
13. ∆ΙΑ∆ΟΜΕΣ  
13.1.  ∆ΙΑ∆ΟΜΗ ΑΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΡΙΣΕΙΩΝ 3 : Εκκίνθςθ – Καηίκι (αριςτερά) - 
Αεροδρόμιο (αριςτερά) – Ραλιομάνα (δεξιά) – Τερματιςμόσ.  (Απόςταςθ 15 Nm)  
∆ΙΑ∆ΟΜΗ ΑΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΡΙΣΕΙΩΝ 4 : Εκκίνθςθ - Λ. Ρφργοσ φανάρι (αριςτερά) – 
Σθμαδοφρα 1 (αριςτερά) – Λ. Ρφργοσ φανάρι (δεξιά) – Μικρό ζμβολο (αριςτερά) – 
Τερματιςμόσ. (Απόςταςθ 9 Nm)  
∆ΙΑ∆ΟΜΗ ΑΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΡΙΣΕΙΩΝ 5 : Εκκίνθςθ - Μικρό Ζµβολο (αριςτερά) – 
Ρεραία (δεξιά) - Ραλιομάνα (δεξιά) – Τερματιςμόσ.     (Απόςταςθ 12 Nm)  
∆ΙΑ∆ΟΜΗ ΑΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΡΙΣΕΙΩΝ 6 : Εκκίνθςθ Λευκόσ Ρφργοσ, – Κitchen 
bar (αριςτερά) - Μικρό Ζµβολο (αριςτερά) - φανάρι Λ. Ρφργοσ (αριςτερά) - Kitchen 
bar (αριςτερά) - Λ. Ρφργοσ Τερματιςμόσ (το φανάρι Λ. Ρφργοσ ελεφκερο). 
(Απόςταςθ7,5 Nm)  



 

4 

∆ΙΑ∆ΟΜΗ ΑΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΡΙΣΕΙΩΝ 7 : Εκκίνθςθ – Σθμαδοφρα 1 (δεξιά) - 
Ραλιομάνα (δεξιά) –  Τερματιςμόσ. (Απόςταςθ 9 Nm) 
∆ΙΑ∆ΟΜΗ ΑΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΡΙΣΕΙΩΝ 8 : Εκκίνθςθ – Ραλιομάνα (αριςτερά) – 
Σθμαδοφρα 1 (αριςτερά) – Τερματιςμόσ. (Απόςταςθ 9 Nm)  
∆ΙΑ∆ΟΜΗ ΑΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΡΙΣΕΙΩΝ 9 : Εκκίνθςθ (Ρεριοχι Λ. Ρφργου) – Ραλιομάνα 
(αριςτερά) – Λ. Ρφργοσ (φανάρι Λ. Ρφργοσ, αριςτερά) - Kitchen bar (δεξιά) – 
Τερματιςμόσ (ςτθν περιοχι τθσ εκκίνθςθσ). (Απόςταςθ 10Νm) 
∆ΙΑ∆ΟΜΗ ΑΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΡΙΣΕΙΩΝ 10 : Εκκίνθςθ – Μικρό Ζμβολο (δεξιά) - Kitchen 
bar (δεξιά) – Μικρό Ζμβολο (δεξιά) - Kitchen bar (δεξιά) – Μικρό Ζμβολο (αριςτερά) 
–Τερματιςμόσ.    (Απόςταςθ 12 Nm)  
13.2. Η επιλογισ τθσ διαδρομισ κα γνωςτοποιείται είτε με τθν ζπαρςθ του 
αρικμθτικοφ επιςείοντα ςε ιςτό του ςκάφουσ Επιτροπισ Αγϊνων, είτε  γράφοντασ 
τον αντίςτοιχο αρικμό ςε πίνακα ςτθ πρφμνθ του ςκάφουσ τθσ επιτροπισ αγϊνων. 
Σε κάκε περίπτωςθ κα ανακοινϊνεται και ςτο VHF (κανάλι 72).  
13.3.  Τα ςθμεία Kitchen Bar, Σθμαδοφρα 1, Αεροδρόμιο και Ρεραία κα είναι 
κίτρινεσ φουςκωτζσ ςθμαδοφρεσ και το ςτίγμα τουσ κα δοκεί από το VHF.  
 
14. ΕΚΚΙΝΗΣΗ  
14.1. Η γραμμι εκκίνθςθσ κα είναι θ νοθτι ευκεία που ορίηεται μεταξφ του 
ςκάφουσ επιτροπισ αγϊνων (με κίτρινθ ςθμαία και τα γράμματα RC) και 
ποντιςμζνθσ ςθμαδοφρασ ςτα αριςτερά με τθ λζξθ Start. Το κφριο ςκάφοσ τθσ Επιτροπισ 
Αγϊνων κα βρίςκεται ςτο δεξί άκρο τθσ γραμμισ εκκίνθςθσ. 
14.2. Πταν υπάρχουν αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, το κφριο ςκάφοσ τθσ Επιτροπισ 
Αγϊνων μπορεί να χρθςιμοποιιςει μθχανι για να διατθριςει τθ κζςθ του. 
14.3. Ρριν τθν εκκίνθςθ κάκε ιςτιοδρομίασ θ επιτροπι αγϊνων κα αναρτιςει με 
θχθτικό τθν κίτρινθ ςθμαία με RC πζντε λεπτά πριν το προειδοποιθτικό ςιμα τθσ 
πρϊτθσ κλάςθσ που κα εκκινιςει. 
14.4. Η ςειρά εκκίνθςθσ των κλάςεων κα ανακοινϊνεται από τθν επιτροπι Αγϊνων. 
14.5. Ρροειδοποιθτικό ςιμα πενταλζπτου κα είναι θ ςθμαία με τθ κάκε κλάςθ. 
14.6. Το προπαραςκευαςτικό ςιμα κα επαρκεί 4 λεπτά πριν τθν εκκίνθςθ. 
14.7. ΚΑΘΥΣΤΕΗΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Σκάφθ, τα οποία δεν εκκινοφν εντόσ 15 λεπτϊν 
κεωροφνται ωσ μθ εκκινιςαντα (DNS) χωρίσ ακρόαςθ. Η οδθγία αυτι τροποποιεί 
τον κανόνα Α4. 
14.8. Μετά από ςιμα μερικισ ανάκλθςθσ, θ Επιτροπι Αγϊνων κα προςπακιςει να 
ανακοινϊςει μζςω του VHF (72), τον αρικμό ι/και το όνομα του ςκάφουσ που 
αναγνωρίςτθκε ωσ OCS. Η αργοπορία ι θ αποτυχία να πραγματοποιθκεί αυτι θ 
ανακοίνωςθ δεν δίνει δικαίωμα για αίτθςθ αποκατάςταςθσ. Αυτό αλλάηει τον RRS 
60.1(b) 
14.9. Μετά τθν ανάρτθςθ τθσ RC (όροσ 14.3) αναβολι εκκίνθςθσ κα δίνεται με 
ζπαρςθ του απαντθτικοφ επιςείοντα (Α) και δφο θχθτικά ςιματα. Η λιξθ τθσ 
αναβολισ κα δίνεται με υποςτολι του (Α) και ζνα θχθτικό ςιμα. Το 
προειδοποιθτικό ςιμα ςτθ περίπτωςθ αυτι, όπου είναι ιδθ ανθρτθμζνθ θ RC, κα 
δίνεται ζνα λεπτό μετά τθ λιξθ τθσ αναβολισ. 
 
15. ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΣ  
15.1. Η γραμμι τερματιςμοφ των καταςκευαςμζνων ιςτιοδρομιϊν κα είναι θ νοθτι 
ευκεία που ορίηεται μεταξφ του ςκάφουσ επιτροπισ αγϊνων με μπλε ςθμαία και 
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ποντιςμζνου ιςτοφ με κόκκινθ ςθμαία. Το ςκάφοσ επιτροπισ κα βρίςκεται ςτο αριςτερό 
άκρο τθσ γραμμισ. 

15.1. Για τισ ιςτιοδρομίεσ ελεφκερθσ πλεφςθσ θ γραμμι τερματιςμοφ κα είναι: 
15.1.1 Τερματιςμό ΝΟΘ - θ νοθτι ευκεία που ορίηεται μεταξφ δφο κίτρινων 
ποντιςμζνων φουςκωτϊν ςθμαδοφρων ζξω από τον λιμενοβραχίονα του ΝΟΘ, 
κάκετεσ με τον λιμενοβραχίονα ςτο φψοσ που είναι αναρτθμζνθ ςε ιςτό θ μπλε 
ςθμαία τερματιςμοφ, 20 μζτρα περίπου από το εκκλθςάκι. Η απόςταςθ τθσ 
εξωτερικισ ςθμαδοφρασ από τθ ςθμαία κα είναι 1/8 του μιλίου. 
15.1.2 Τερματιςμόσ ΝΑΟΚΘ - θ νοθτι ευκεία που ορίηεται μεταξφ ιςτοφ με ςθμαία 
μπλε χρϊματοσ ςτο κόκκινο φάρο τθσ ειςόδου του λιμζνα του ΝΑΟΚΘ, όπου κα 
βρίςκεται θ Επιτροπι και φουςκωτισ ςθμαδοφρασ κίτρινου χρϊματοσ ςτθν 
προζκταςθ του λιμενοβραχίονα, που κα αφινεται δεξιά. 

Ο τερματιςμόσ ςε ΝΟΘ ι ΝΑΟΚΘ κα ανακοινϊνεται ςτο VHF μαηί με τθν διαδρομι 
πριν τθν εκκίνθςθ. 
15.3 Σε περίπτωςθ νυχτερινοφ τερματιςμοφ οι ςθμαδοφρεσ κα φζρουν 
αναλάμποντα φανό. Τα ςκάφθ πρζπει να φωτίςουν τον αρικμό των ιςτίων τουσ και 
να ειδοποιιςουν τθν Επιτροπι Αγϊνα με το VHF για τθν ταυτότθτά τουσ. 
 
16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
16.1 Σκάφοσ που κερδίηει μία ιςτιοδρομία κα παίρνει 1 βακμό. 
16.2 Το δεφτερο ςκάφοσ κα παίρνει 2 βακμοφσ, κ.ο.κ. 
16.3 Σκάφοσ που εκκινεί αλλά δεν τερματίςει (DNF) κα παίρνει βακμοφσ του 
τελεταίου εκκινιςαντοσ ςκάφουσ ςυν 1. 
16.4 Σκάφοσ DNS, RET, OCS και DSQ κα παίρνει τουσ βακμοφσ του τελευταίου 
δθλωκζντοσ να ςυμμετάςχει ςκάφουσ ςτθν κλάςθ του. 
16.5 Πλεσ οι ιςτιοδρομίεσ είναι ιςοβαρείσ ςτθν βακμολογία με ςυντελεςτι 1. 
16.6 Η ιςοβακμία δφο ι περιςςοτζρων ςκαφϊν ςτθ γενικι κατάταξθ κα λφεται 
βάςει του παραρτιματοσ A8 των RRS 
 
17. ΡΟΙΝΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
17.1 Σκάφοσ που εκτελεί ποινι βάςει του κανόνα 44.1 RRS, δθλαδι ςτροφι 360ο για 
επαφι με ςθμείο βάςει κανόνα 31 RRS και ςτροφι 720ο για κάκε άλλθ περίπτωςθ 
που προβλζπεται ςτουσ κανονιςμοφσ, είναι ςκόπιμο να δθλϊνει μζςω VHF για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ποινισ. 
17.2 Σε περίπτωςθ ςκαφϊν DNF (λόγω παρζλευςθσ χρονικοφ ορίου τερματιςμοφ), 
DNS, OCS και BFD θ επιτροπι αγϊνων κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια μζςω 
VHF ι κινθτοφ τθλεφϊνου να ενθμερϊςει τα ςκάφθ, το ςυντομότερο δυνατόν, 
χωρίσ αυτό να αποτελεί λόγο αίτθςθσ αποκατάςταςθσ. 
 
18. ΧΟΝΙΚΑ ΟΙΑ ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΥ  
18.1. Τα χρονικά όρια κάκε ςκάφουσ όλων των ιςτιοδρομιϊν κα αναρτθκοφν. 
18.2 Ιςτιοδρομία ςτθν οποία τερμάτιςε ζςτω και ζνα ςκάφοσ εντόσ χρονικοφ ορίου 
κεωρείται 
ζγκυρθ και προςμετράτε ςτο πρωτάκλθμα. 
18.3 Σκάφθ που τερματίηουν μετά τθ λιξθ του χρονικοφ τουσ ορίου κεωροφνται ωσ 
μθ τερματίςοντα (DNF). Αυτό αλλάηει τον RRS 35 και A4. 
18.4 Η επίςθμθ ϊρα του Ρρωτακλιματοσ κα είναι θ ϊρα GPS 
 



 

6 

19. ΣΚΑΦΗ ΕΡΙΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ  
19.1 Το κφριο ςκάφοσ τθσ Επιτροπισ Αγϊνων κα φζρει κίτρινθ ςθμαία µε τα 
γράμματα “RC”.  
19.2 Τα υπόλοιπα ςκάφθ τθσ Επιτροπισ Αγϊνων κα φζρουν κίτρινθ ςθμαία.  
19.3 Σκάφοσ των ΜΜΕ κα φζρει λευκι ςθμαία µε τα γράμματα “PRESS”.  
19.4 Ενζργειεσ από τα ςκάφθ επιτροπϊν και ΜΜΕ δεν πρζπει να κεωροφνται αιτία 
για αποκατάςταςθ. Το ςκάφοσ των ΜΜΕ κα κυβερνάται από άτομα του διοργανωτι 
ομίλου.  
 
20. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
20.1. Οι ενςτάςεισ πρζπει να κατατίκενται για τισ ιςτιοδρομίεσ 09-10.10.2021 ςτθ 
γραμματεία του ΝΑΟΚΘ και για τισ ιςτιοδρομίεσ 16-17.10.2021 ςτθ γραμματεία του 
ΝΟΘ μζςα ςτο χρονικό όριο τουσ.  
20.2. Ενςτάςεισ γίνονται δεκτζσ (α) για τισ ιςτιοδρομίεσ που κα διεξαχκοφν 09-
10.10.2021 τθν Δευτζρα 11.10.2021 από 10:00 ζωσ 14:00 και (β) για τισ ιςτιοδρομίεσ 
που κα διεξαχκοφν 16-17.10.2021 μζχρι και δυο ϊρεσ μετά τον τερματιςμό του 
ςκάφουσ που ενίςταται. Σκάφοσ που προτίκεται να υποβάλει ζνςταςθ, οφείλει να 
ενθμερϊνει τθν επιτροπι αγϊνα µε οποιοδιποτε τρόπο αμζςωσ μετά τον 
τερματιςμό.  
20.3. Οι ενςτάςεισ κα εκδικάηονται µε τθ ςειρά υποβολισ τουσ και θ εκδίκαςι τουσ 
κα γνωςτοποιείται ςτουσ αγωνιηόμενουσ.  
20.4. Δεν κα υπάρχει παράβολο για τθν υποβολι ζνςταςθσ. 
 
21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Σκάφοσ που για οποιοδιποτε λόγο και ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ διαδρομισ 
εγκαταλείπει ιςτιοδρομία πρζπει να υψϊςει τθν εκνικι ςθμαία και να ειδοποιιςει 
τθν Επιτροπι Αγϊνων το ταχφτερο δυνατό. Σε επίπτωςθ µθ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 
αυτισ, το ςκάφοσ κα βακμολογείται ζωσ DNE.  
 
22. ΑΛΛΑΓΗ ΡΛΗΩΜΑΤΟΣ ΄Η ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ  
22.1. Κάκε αλλαγι πλθρϊματοσ κα πρζπει να δθλϊνεται ςτισ γραμματείεσ των 
αγϊνων όχι αργότερα από δφο ϊρεσ πριν τθν εκκίνθςθ τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ 
κάκε θμζρασ. 
22.2. Ζντυπα διλωςθσ κατάςταςθσ πλθρϊματοσ και αλλαγισ ςφνκεςθσ πλθρϊματοσ 
διατίκενται από τισ γραμματείεσ των αγϊνων.  
 
23. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ  
23.1. Θα ιςχφει το άρκρο 20.6.1 του κϊδικα διαφιμιςθσ τθσ ISAF  
23.2. Στα ςυμμετζχοντα ςκάφθ μπορεί να απαιτθκεί να φζρουν διαφιμιςθ τθν 
οποία κα επιλζξει και κα προμθκεφςει ο διοργανωτισ.  
 
24. ΕΡΑΘΛΑ  
Για το 12ο Ρρωτάκλθμα Βότςεια 2021 κα απονεμθκοφν ζπακλα ςτον 1ο, 2ο και 3ο 

νικθτι overall κάκε κλάςθσ. Εάν υπάρξουν και επιμζρουσ κατθγορίεσ κα 

απονεμθκοφν κφπελλα ανάλογα με το πλικοσ των ςυμμετοχϊν ςε κάκε κατθγορία: 

 ζωσ και 6 ςυμμετοχζσ: Στον πρϊτο & δεφτερο νικθτι  

 από 7 ςυμμετοχζσ και άνω: Στον πρϊτο, δεφτερο & τρίτο νικθτι. 
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25. ΑΡΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ  
Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ αγωνίηονται ςφμφωνα µε το κεμελιϊδθ κανόνα 4, RRS-ISAF. 
Οι διοργανωτζσ Πμιλοι 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.  
 
 
26. ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
Τα αγωνιηόμενα ςκάφθ πρζπει να διακζτουν τθν ελάχιςτθ προβλεπόμενθ από τουσ 
νόμουσ 2743/99 και 4256/2014 αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι τρίτων με τισ ελάχιςτεσ 
καλφψεισ του νόμου: i) Αςτικι ευκφνθ για ςωματικζσ βλάβεσ ι κάνατο 
επιβαινόντων και τρίτων πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ ανά επιβάτθ και όχι 
κατϊτερο από πεντακόςιεσ χιλιάδεσ (500.000) ευρϊ ανά ςυμβάν, ii) Αςτικι ευκφνθ 
για υλικζσ ηθμίεσ εκατόν πενιντα χιλιάδεσ (150.000) ευρϊ και iii) Ρρόκλθςθ 
καλάςςιασ ρφπανςθσ εκατόν πενιντα χιλιάδεσ (150.000) ευρϊ. 

Αντίγραφο του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου του ςκάφουσ πρζπει να ςυνοδεφει τθ 
διλωςθ ςυμμετοχισ του ςκάφουσ ςτθ διοργάνωςθ. Το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο 
πρζπει να καλφπτει ρθτά τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων κατά τθ ςυμμετοχι του 
ςκάφουσ ςε αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ. 

 
27. ΑΣΥΜΑΤΟΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Κανάλι επικοινωνίασ µζςω VHF ορίηεται το 72, ι εναλλακτικά το 69 
 
28. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
Με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 12ο Ρρωτάκλθμα Βότςεια 2021, οι ιδιοκτιτεσ και τα 
πλθρϊματα των ςκαφϊν αυτόματα επιτρζπουν ςτθν Οργανϊτρια Αρχι και τουσ 
χορθγοφσ τθσ διοργάνωςθσ, να παράγουν κατά τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ και να 
προβάλλουν ςε χρόνο και µε τρόπο τθσ επιλογισ τουσ οποιοδιποτε υλικό μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, χωρίσ κανενόσ είδουσ αντίτιμο.  
 
29. ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  
29.1 Η Γραμματεία Αγϊνων βρίςκεται ςτα γραφεία των διοργανωτϊν ομίλων. 
29.2 Οι επίςθμοι πίνακεσ ανακοινϊςεων βρίςκονται ςτα γραφεία των διοργανωτϊν 
Οµίλων.  
 
30. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ  
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ, επικοινωνιςτε µε τον Ναυτικό 
Πµιλο Ανοιχτήσ Θάλαςςασ, Ρλαη Αρετςοφσ, Τ.Θ. 20046, 551 10 Καλαμαριά 
Θεςςαλονίκθ, τθλζφωνο: 2310 430211, fax.: 2310.430671, e-mail: info@thorc.gr , µε 
τον Ναυτικό Πµιλο Θεςςαλονίκησ Θεμιςτοκλι Σοφοφλθ 112 55131 Καλαμαριά 
Θεςςαλονίκθ, 2310414521, fax 2310417369, e-mail nautical@ncth.gr και µε τον 
Ναυτικό Αθλητικό Πµιλο Καλαμαριάσ Θεςςαλονίκησ τθλ : 2310454111 fax: 
2310454533 e-mail : naokth@otenet.gr  Τ.Κ. 54655, τθλ 2310423801, fax 
2310423801.  
 
31. ΕΡΙΤΟΡΕΣ  

mailto:info@thorc.gr
mailto:nautical@ncth.gr
mailto:naokth@otenet.gr
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Οργανωτική Επιτροπή 
Συφαλζρασ  Γιάννθσ 
Τςιολακάκθσ Αδαμ 
Τιτίρλασ Χάρθσ 
 
Επιτροπή Αγώνα   
Ρρόεδροσ 9-10.10.2021 
Τηιτηιγιάννθσ Ιωάννθσ, Μπεναξίδθσ Νίκοσ 
 
Ρρόεδροσ 16-17.10.2021 
Τηιτηιγιάννθσ Ιωάννθσ, Σοφλθσ Ραπαντωνίου 
 
 
Μζλη  
Αρθσ Μθτροφςθσ 
 
 
Επιτροπή Ενςτάςεων  
Αντϊνθσ Καραγιάννθσ 
Νίκοσ Τςιακίρθσ 
Μπάμπθσ Ψωμιάδθσ  

Τεχνική επιτροπή  
Μπάμπθσ Σιδθρόπουλοσ (ORC Club) 
Φαίδρα Εξθνταβελϊνθ 
Ξάνκιποσ Τερλεμζσ  

 
 

 

 

  


