ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ SLALOM                                “PAROS WIND ODYSSEY 2018”
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΚΤΗ ΠΟΥΝΤΑ ΠΑΡΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 11-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:            ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ‘ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ’
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:  INTERNATIONAL WINDSURFING TOUR (IWT)  
                                    ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ
                                    ΠΑΝΕΛΛ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ & ΣΛΑΛΟΜ
                                    

	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
	Ο αγώνας θα διέπεται από τους Πειραματικούς Κανονισμούς Slalom της IFCA (ESCR-2018) που ισχύουν από την 1/1/2018 και περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ifcaclass.com/wp-content/uploads/2018/01/ESCR-2018.pdf" http://www.ifcaclass.com/wp-content/uploads/2018/01/ESCR-2018.pdf
	Θα εφαρμόζονται και οι πρόσθετοι κανονισμοί SLALOM CHAMPIONSHIP RULES 2018, όπως περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ifcaclass.com/wp-content/uploads/2018/02/SLALOM-CHAMPIONSHIP-RULES-2018.pdf" http://www.ifcaclass.com/wp-content/uploads/2018/02/SLALOM-CHAMPIONSHIP-RULES-2018.pdf.
	Εάν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ γλωσσών, τα κείμενα στην Αγγλική γλώσσα θα υπερισχύουν.


	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
	Οι συμμετέχοντες αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν διαφημιστικό υλικό που ενδεχομένως επιλεγεί και  διανεμηθεί από τους οργανωτές. Ισχύει εδώ ο κανονισμός 20 (Advertising Code) της World Sailing (Παγκόσμια Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία).
	Εάν υπάρξει διαφημιστικός ρουχισμός του αγώνα, οι συμμετέχοντες αθλητές πρέπει να τον φέρουν κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών στη θάλασσα. Επίσης κατά την διάρκεια συνεντεύξεων όπως και κατά την τελετή απονομών.


	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
	Ο αγώνας είναι για τις κατηγορίες ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ , οι οποίοι θα αγωνισθούν όλοι μαζί σε ένα στόλο. Αυτό μπορεί να αλλάξει από τις Οδηγίες Πλου.
	Αναλόγως των συμμετοχών είναι δυνατόν να συγκροτηθούν και ηλικιακές κατηγορίες: Για τους Ανδρες: Masters, Grandmasters, Youth και Juniors. Για τις Γυναίκες: : Masters και Youth.
	Master είναι ένας Ανδρας μεγαλύτερος των 35 (γεννημένος το 1982 ή νωρίτερα) ή μία Γυναίκα μεγαλύτερη των 30 (γεννημένη το 1987 ή νωρίτερα)
	Grandmaster είναι Ανδρας μεγαλύτερος των 35 (γεννημένος το 1972 ή νωρίτερα).
	Youth (Νέος ή Νέα) είναι Αγόρι ή Κορίτσι μικρότερο των 21 (γέννηση το 1998 ή αργότερα)
	Junior είναι ένα Αγόρι ή Κορίτσι μικρότερο των 17 (γέννηση το 2002 ή αργότερα)
	Για να δημιουργηθεί μία υποκατηγορία θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 συμμετοχές.


	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
	Ολες οι συμμετοχές θα πρέπει να πληρούν τον κανονισμό 19 της World Sailing (Eligibility Code).
	Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να είναι είτε μέλη μιας Εθνικής Ομοσπονδίας της κλάσης, είτε του  IWT, είτε να έχουν εν ισχύει Δελτίο Αθλητή της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
	Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά (on line)  στην ιστοσελίδα του IWT στον ακόλουθο σύνδεσμο:                               http://www.shop.internationalwindsurfingtour.com/product/paros-wind-odyssey-greece/
	Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να επιδειχθούν στη Γραμματεία του Αγώνα: Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, Δήλωση Συγκατάθεσης Γονέα ή Κηδεμόνα για  Νέους και Νέες κάτω των 18 ετών και Δελτίο ΕΙΟ για τους Ελληνες Αθλητές.


	ΤΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
	Το τέλος συμμετοχής ορίζεται σε 30 $ (Δολλάρια ΗΠΑ) για τις εγγραφές on line.

Καθυστερημένες δηλώσεις μπορούν να γίνουν στην Γραμματεία του Αγώνα με καταβολή 35 € (41,40 Δολλάρια ΗΠΑ)) τοις μετρητοίς.

	ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΑ

6.1  Ο αγώνας ιστιοσανίδας slalom είναι ‘ανοικτής συμμετοχής’ για Ανδρες και Γυναίκες
	Μέχρι 4 elimination μπορούν να πραγματοποιηθούν κάθε ημέρα.

Ο αγώνας θα θεωρηθεί έγκυρος εφόσον ολοκληρωθεί πλήρως ένα elimination.

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

      Τρίτη 10 Ιουλίου 2018    17:00-20:00          Αφίξεις-Εγγραφές
                                                 21:00                  Τελετή Εναρξης και party
Τετάρτη 11 Ιουλίου 201   09:30–11:00   Καθυστερημένες Αφίξεις-Εγγραφές
                                              11:30                 Skippers’ meeting
                                              12:30                Πρώτο πιθανό προειδοποιητικό σήμα
                                              20:30   Εναρξη διαδικασίας εκκίνησης τελευταίου heat

Πέμπτη 12 Ιουλίου          09:30                 Skippers’ meeting
Παρασκευή 13 Ιουλίου  10:30                Πρώτο πιθανό προειδοποιητικό σήμα
Σάββατο 14 Ιουλίου        20:30     Εναρξη διαδικασίας εκκίνησης τελευταίου heat    
 
Κυριακή 15 Ιουλίου          09:30                 Skippers’ meeting
                                             10:30                Πρώτο πιθανό προειδοποιητικό σήμα
                                             18:00     Εναρξη διαδικασίας εκκίνησης τελευταίου heat    
                                             20:00                 Τελετή απονομών και party

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018                          Αναχωρήσεις     

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	Δεν υπάρχουν περιορισμός όσον αφορά τον εξοπλισμό. Μόνο απαγορεύεται η χρήση σκαφών Formula και πανιών με επιφάνεια μεγαλύτερη των 10 τετρ. Μ.
	Ελεγχος εξοπλισμού μπορεί να γίνει οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του αγώνα.

Ο ελεγκτής του αγώνα θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στη σήμανση των πανιών (Appendix G των ESCR-2018).  Κατά την κρίση της Επιτροπής Αγώνα μπορεί να επιβληθεί ποινή ενός βαθμού σε κάθε elimination στο ο οποίο ο συμμετέχων αθλητής δεν είχε αριθμούς πανιών που να πληρούν τον παραπάνω κανονισμό.

	ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
	 Οι οδηγίες πλου θα είναι διαθέσιμες κατά τις εγγραφές και πριν το Skippers’ meeting της Τετάρτης 11 Ιουλίου.


	ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
	 Οι διαδρομές θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς της IFCA (SLALOM CHAMPIONSHIP RULES 2018 - APPENDIX -3-), ή όπως διατυπώνονται στις Οδηγίες Πλου, ή όπως θα εμφανίζονται στον Πίνακα Ανακοινώσεων.


	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
	Η γενική βαθμολογία θα υπολογισθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ESCR-2018  APPENDIX A.
	Από την γενική βαθμολογία θα εξαχθούν οι επιμέρους βαθμολογίες ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ  των λοιπών υποκατηγοριών μόνο εφόσον υπάρχουν 3 τουλάχιστον συμμετοχές σε κάθε μία από αυτές.
	Ο αγώνας θα προσμετρήσει στην βαθμολογία του HSSWA SLALOM TOUR 2018. Για το λόγο αυτό από την γενική βαθμολογία θα εξαχθεί ειδική βαθμολογία για τα μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Ταχύτητας και Σλάλομ.
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	Εφόσον ο Αλυτάρχης του Αγώνα (P.R.O.) διατάξει την χρήση ατομικού σωσιβίου, τόσο οι συμμετέχοντες αθλητές, όσο και τα πληρώματα των σκαφών υποστήριξης οφείλουν να φορέσουν σωσίβιο που να πληροί το πρότυπο ISO 12402-5 (level 50)


	ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΩΝ
	Επαθλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους νικητές των κατηγοριών ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ
	Εάν οποιαδήποτε υποκατηγορία έχει σχηματισθεί με 3 και πλέον συμμετοχές, θα δοθεί έπαθλο στον νικητή ή νικήτρια της συγκεκριμένης υποκατηγορίας
	Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιστιοσανίδας Ταχύτητας και Σλάλομ θα απονείμει 

                  Έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές της “βαθμολογίας HSSWA” που θα 
                  εξαχθεί από την Γενική σύμφωνα με την παράγραφο 11.3.

	 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
	 Ολοι οι αθλητές επιβάλλεται να παρευρίσκονται στις κοινωνικές εκδηλώσεις του αγώνα. Ομως οι διοργαντές μπορούν να αρνηθούν την είσοδο σε όσους δεν κατάλληλα για την περίπτωση ντυμένοι. Οι νικητές ενδέχεται να απωλέσουν τα έπαθλά τους σε περίπτωση απουσίας τους από την τελετή απονομών.


	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
	Οι αθλητές συμμετέχουν στον αγώνα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Οι οργανωτές δεν θα αποδεχθούν καμία ευθύνη για ζημία υλικών, τραυματισμό ή θάνατο που τυχόν συμβούν σε σχέση με τον αγώνα, πριν από αυτόν, κατά την διάρκειά του ή μετά την ολοκλήρωσή του. Σχετικός κανονισμός ESCR-2018, Αρθρο 4 (Decision to race)


	ΑΣΦΑΛΙΣΗ
	Οι συμμετέχοντες αθλητές, όπως και τα σκάφη που με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται στον αγώνα υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένοι έναντι τρίτων για ποσό κατ’ ελάχιστο 300.000 € για σωματική βλάβη ή θάνατο και 150.000 € για υλικές ζημίες  για κάθε συμβάν ή ισοδύναμο γεγονός.


	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ
	Με την εγγραφή τους οι συμμετέχοντες αθλητές αυτόματα παραχωρούν στους οργανωτές επ’ αόριστον το δικαίωμα να κατασκευάζουν, χρησιμοποιούν, τροποποιούν, προβάλλουν κατά καιρούς και κατά την διακριτική τους ευχέρεια, κινηματογραφικό υλικό, φωτογραφίες και ζωντανή ή βιντεοσκοπημένη τηλεοπτική κάλυψη ή οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους, που θα γίνει κατά την διάρκεια του αγώνα αυτού, όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη αυτή και στις Οδηγίες Πλου, στον οποίο αυτός/αυτή συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα αποζημείωσης.


	 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
	Οι εγγραφές και λοιπές διατυπώσεις θα γίνουν στη Γραμματεία του Αγώνα.
	Θα βρίσκεται στις εγκατάστάσεις  του PAROS KITE & WINDSURF CENTER, POUNDA, PAROS ISLAND, GREECE     https://www.paroskite.gr/
	Για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
	Θοδωρής Φυσιλάνης:κινητό +30 693 273 7376, HYPERLINK "mailto:theofisilani@gmail.com" theofisilani@gmail.com
	Sam Bittner Wilson:  sam@internationalwindsurfingtour.com
	Φίλιππος Αδαμίδης:   aphil@adamco.gr


  Ο Διοργανωτής και Υπεύθυνος Αγώνα

Θεόδωρος Φυσιλάνης
Πρόεδρος ΝΑΟ Δριού Πάρου «τα Δελφίνια»






 





           

