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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 

ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018 

 

1. Ιστιοδρομία ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ  Ι (offshore),  Παρασκευή 27/04/2018 

Διαδρομή 40ν.μ.:  Εκκίνηση – Βεσπασιανός 2 αριστερά, - Βεσπασιανός 1 
αριστερά, - Πλαταμώνας (τερματισμός) 

Προειδοποιητικό Σήμα: 18:55 

Εκκίνηση της ιστιοδρομίας θα είναι η νοητή ευθεία που ορίζεται από κόκκινη σημαία 
πάνω σε ιστό και ιστό με σημαία RC που θα βρίσκεται στο δεξί άκρο της γραμμής. 

Γραμμή τερματισμού στον Πλαταμώνα θα είναι η νοητή ευθεία που ορίζεται από τον 
πράσινο φανό εισόδου του λιμανιού του Πλαταμώνα και ιστού με κόκκινη σημαία σε 
διόπτευση 330ο από τον πράσινο φανό του λιμανιού του Πλαταμώνα. Το εύρος της 
γραμμής θα είναι περίπου 200 m. Κατά τον τερματισμό του σκάφους, ο φανός 
εισόδου του λιμανιού του Πλαταμώνα πρέπει να αφεθεί δεξιά και ο ιστός με κόκκινη 
σημαία πρέπει να αφεθεί αριστερά. Σε περίπτωση νυχτερινού τερματισμού πάνω 
στον ιστό με κόκκινη σημαία θα υπάρχει λευκός αναλάμπων φανός (flashing light) 
και τα σκάφη είναι υποχρεωμένα να φωτίζουν τα ιστία τους  κατά τον τερματισμό και 
να ειδοποιούν την Επιτροπή Αγώνων μέσω VHF, κανάλι 72, αμέσως μετά. 

Ο πίνακας ανακοινώσεων στον Πλαταμώνα θα βρίσκεται στο κτίριο Διοίκησης της 
Μαρίνας. 

 

2. Ιστιοδρομία ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ II (offshore), Κυριακή 29/04/2018 
Διαδρομή 40ν.μ.: Εκκίνηση  – Βεσπασιανός 1 δεξιά, - Βεσπασιανός 2 δεξιά, - Μικρό 
Έμβολο (Γιώργης) δεξιά– Ν.Ο.Α.Θ. (τερματισμός) 

Προειδοποιητικό Σήμα: 10:55 
Εκκίνηση της ιστιοδρομίας θα είναι η νοητή ευθεία που ορίζεται από κόκκινη σημαία 
πάνω σε ιστό και ιστό με σημαία RC που θα βρίσκεται στο δεξί άκρο της γραμμής. 

Ο τερματισμός (ΝΟΑΘ) θα είναι η νοητή ευθεία που ορίζεται μεταξύ του ιστού του 
Ν.Ο.Α.Θ. με μπλε σημαία και ιστού που φέρει κόκκινη σημαία, ποντισμένου σε 
διόπτευση 245ο (περίπου) από τον ιστό του Ν.Ο.Α.Θ. που πρέπει να αφεθεί δεξιά.  
Σε περίπτωση νυχτερινού τερματισμού ο ιστός του Ν.Ο.Α.Θ. θα έχει άσπρο φανό και 
ο ποντισμένος ιστός θα φέρει αναλάμποντα φανό και τα σκάφη είναι υποχρεωμένα 
να φωτίζουν τα ιστία τους κατά τον τερματισμό και να ειδοποιούν την Επιτροπή 
Αγώνων μέσω VHF, κανάλι 72, αμέσως μετά. 
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3. Η απονομή των επάθλων των ιστιοδρομιών ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ Ι θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28/04/2018 στις 20:30, στη Μαρίνα στο μπαρ 

BARCHETTA. Έπαθλα θα απονεμηθούν για την ιστιοδρομία ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

Ι & ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΙΙ όπως ορίζεται στους όρους 25.6 της Προκήρυξης-

Οδηγιων πλου για τους νικητές της κατηγορίας ORC και ORC Club, ως εξής:  

 Έως 3 συμμετοχές: Στον πρώτο νικητή  

 Από 4 έως και 6 συμμετοχές: Στον πρώτο & δεύτερο νικητή  

 Από 7 συμμετοχές και άνω: Στον πρώτο, δεύτερο & τρίτο νικητή.  

Η απονομή των επάθλων της ιστιοδρομίας ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΙΙ και Overall 
Κυπέλλου ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα 
ανακοινωθεί. 

 

25/04/2018 

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Τιτίρλας Χάρης  


