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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Κύπελλο Ωκεανοπόρων 2019 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

1.1 Οι αγώνες διοργανώνονται από τους Ναυτικό Όμιλο Ανοιχτής Θάλασσας και Ναυτικό 

Όμιλο Θεσσαλονίκης. 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

2.1 ΝΟΑΘ: Πλάζ Αρετσούς  Τ.Θ. 20046, 55110 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, τηλ. 

2310430211, fax 2310430671, info@thorc.gr . 

ΝΟΘ: Θ. Σοφούλη 112, 551 31 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310414521, fax 2310417369, 

nautical@ncth.gr. 

2.2 Οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων των διοργανωτών 

ομίλων. 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

3.1 Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου. 

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

4.1 Η παρούσα αναγγελία, Η Προκήρυξη και οι Οδηγίες Πλου κάθε Διοργανωτή Ομίλου 

για τους αγώνες που περιλαμβάνονται στη σειρά και οι τροποποιήσεις τους. Σε 

περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει ότι ορίζεται στην παρούσα αναγγελία. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1 Σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International και ORC Club με έγκυρο πιστοποιητικό 

καταμέτρησης για το 2019.  

5.2 Συμμετοχή θεωρείται ότι δηλώνουν όσα σκάφη έχουν δηλώσει συμμετοχή στις 

επιμέρους ιστιοδρομίες που αποτελούν τη σειρά αγώνων. 

5.3 Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί για τη συμμετοχή σε κάθε 

ιστιοδρομία, όπως προκηρύσσεται από τους διοργανωτές. 

6. ΕΥΘΥΝΗ 

6.1 Οι διοργανωτές και οι επιτροπές δεν φέρουν καμμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε 

άτομα ή πράγματα, στην στεριά ή στην θάλασσα, κατά τη συμμετοχή τους στους 

αγώνες. 

6.2 Ο κάθε κυβερνήτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για το αν θα εκκινήσει ή όχι, ή θα 

συνεχίσει να αγωνίζεται, σύμφωνα με το Θεμελιώδη Κανόνα 4 RRS (Απόφαση περί 

Συμμετοχής σε Αγώνα). Ειδικότερα σημειώνεται ότι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον 

αγώνα με δική τους ευθύνη, έχοντας πλήρη επίγνωση των κινδύνων. 
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7.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑ 3/5/2019 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ Ι 19:00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

KY 5/5/2019 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΙΙ 11:00 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΣΑ 7/6/2019 ΣΑΝΗ 19:00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΑΝΗ 

ΚΥ 9/6/2019 ΦΑΝΟΙ 11:00 ΣΑΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΝΙΚΗ  

 

8. ΚΛΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

8.1 Οι κλάσεις συγχωνεύονται σε μια ORC 

9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

9.1 Θα ισχύσει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας. Για την βαθμολογία του Κυπέλου το 

πρώτο σκάφος θα παίρνει ένα βαθμό, το δεύτερο σκάφος θα παίρνει δύο βαθμούς 

κ.ο.κ... 

9.2 Σκάφη: DNF, DNC, DNS, OCS, BFD, RET, DNE και DSQ θα παίρνουν τους βαθμούς του 

τελευταίου δηλωθέντος σκάφους στην εκάστοτε ιστιοδρομία αυξημένους κατά μία 

θέση. 

9.3 Σκάφος που εκκινεί και τερματίζει μέχρι 20 λεπτά μετά τη λήξη του χρονικού του 

ορίου τερματισμού θα βαθμολογείται ως TLE (Time Limit Expired) και θα παίρνει τους 

βαθμούς της θεωρητικής θέσης του τελευταίου κανονικώς  τερματίσαντος  

αυξημένους κατά μία θέση. 

9.4 Η συνολική βαθμολογία κάθε σκάφους θα είναι το άθροισμα των βαθμολογιών του 

από όλες τις ιστιοδρομίες. Ο νικητής του επαμειβόμενου Κυπέλλου Ωκεανοπορων 

2019 θα είναι το σκάφος που θα συγκεντρώσει την συνολικά χαμηλότερη βαθμολογία 

στην συγχωνευμένη κλάση ORC. 

9.5 Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων σκαφών στη γενική κατάταξη, αυτή θα 

λύεται με βάση το παράρτημα Α παράγραφος Α7, Α8 του RRS 2017-2020. 

9.6 Από την συνολική βαθμολογία κάθε σκάφους θα αφαιρείται μια ιστιοδρομία με την 

υψηλότερη.  

10. ΠΟΙΝΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

10.1 Οι αποφάσεις των Επιτροπών Ενστάσεων και οι ποινές που επιβάλλονται σε ένα 

σκάφος κατά τη διεξαγωγή της εκάστοτε ιστιοδρομίας θα μεταφέρονται αναγωγικά και 

στη παρούσα σειρά αγώνων. 

11. ΕΠΑΘΛΑ 

11.1 Θα απονεμηθεί το επαμειβόμενο Κύπελλο Ωκεανοπόρων στο νικητή της 

συγχωνευμένης κλάσης  ORC.  


