HELLENIC SLALOM TOUR 2018                                     
2ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ SLALOM
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΜΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 2-3 ΙΟΥΝΙΟΥ ή 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ                                            ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ SLALOM

	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.

Εξαιρείται το άρθρο 4 που αφορά τον εξοπλισμό (Equipment)

	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, ΓΥΝΑΙΚΩΝ και ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21, οι οποίοι θα αγωνισθούν όλοι μαζί.

Θα υπάρξουν βραβεία για τους 3 πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.
ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21 είναι οι γεννημένοι το 1998 ή αργότερα.

	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
	Ολες οι συμμετοχές θα πρέπει να πληρούν τον κανονισμό 20 της World Sailing (Eligibility Code).
	Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν εν ισχύει Δελτίο Αθλητή της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
	Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιστιοσανίδας Ταχύτητας και Slalom. 
	Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου:  https://speedslalom.gr
	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.


	ΤΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
	Οπως αυτά καθορίζονται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου

Καθυστερημένες δηλώσεις μπορούν να γίνουν στην Γραμματεία με καταβολή της συνδρομής στον Σύνδεσμο και του τέλους συμμετοχής τοις μετρητοίς.

	ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΑ
	Μέχρι 4 elimination μπορούν να πραγματοποιηθούν κάθε ημέρα.

Ο αγώνας θα θεωρηθεί έγκυρος εφόσον ολοκληρωθεί πλήρως ένα elimination.

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Σάββατο 2/6/2018       09:30 – 11:00  Εγγραφές
                                        11:30                 Skippers’ meeting
                                        12:30                 Πιθανή πρώτη εκκίνηση
                                        20:30                 Τελευταία εκκίνηση

Κυριακή 3/6/2018      11:30                Skippers’ meeting
                                       12:30                Πιθανή πρώτη εκκίνηση
                                       18:30               Τελευταία εκκίνηση
                                       20:00                Απονομές

Το ίδιο πρόγραμμα θα ακολουθηθεί και σε περίπτωση που ο αγώνας τελικά πραγματοποιηθεί το Σ/Κ 9 -10/6/2018.

	ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
	 Οι οδηγίες πλου θα είναι διαθέσιμες κατά τις εγγραφές και πριν το Skippers’ meeting του Σαββάτου


	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, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21.
	Ο αγώνας θα προσμετρήσει στην βαθμολογία του SLALOM TOUR 2018.


	ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΩΝ
	Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές των 3 κατηγοριών
	Ολοι οι συμμετέχοντες αθλητές υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις του αγώνα. 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 150.000 € 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 τελευταίες διαδικασίες για τις εγγραφές θα γίνουν στη Γραμματεία που θα βρίσκεται στα Γραφεία του ΝΑΟΜΑ
	Περισσότερες πληροφορίες για τον αγώνα μπορούν να ζητηθούν με μήνυμα στο mail του Συνδέσμου: HYPERLINK "mailto:info.hsswa@gmail.com" info.hsswa@gmail.com
	Συνεχής ενημέρωση θα παρέχονται από το site του Συνδέσμου (https://speedslalom.gr),  τη σελίδα του Συνδέσμου στο fb: https://www.facebook.com/speedslalom.gr/" https://www.facebook.com/speedslalom.gr/ και τη σελίδα του ΝΑΟΜΑ στο fb: https://www.facebook.com/NautikosAthlitikosOmilosMatiAttikis/


	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ
	Την Τετάρτη 30/5/2018 και με βάση τα προγνωστικά στοιχεία καιρού θα επιβεβαιωθεί η διεξαγωγή του το πρώτο Σ/Κ 2-3 Ιουνίου.
	Σε περίπτωση αναβολής θα διεξαχθεί οριστικά το επόμενο Σ/Κ 9-10/6/2018.


  Ο Υπεύθυνος Αγώνα

Νικόλαος Κατσούλας
Πρόεδρος ΝΑΟΜΑ





 





           

