ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J/24
30/10-01/11/2020

ΡΟΚΗΥΞΗ
1. ΔΙΟΓΑΝΩΣΗ
Ο Ιςτιοπλοϊκόσ Όμιλοσ Αγ. Νικολάου ςε ςυνεργαςία με τον Ελλθνικό Σφνδεςμο Σκαφϊν Κλάςθσ
J/24, τθ Δθμοτικι Ανϊνυμθ Εταιρεία Αγ. Νικολάου και τoν Πολιτιςτικό Ακλθτικό Οργανιςμό
Διμου Αγ. Νικολάου, διοργανϊνει Ρανελλινιο Ρρωτάκλθμα Σ α ϊν Κλάςθσ J/24 υπό τθν αιγίδα
τθσ ΕΙΟ. Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί από τισ 30/10/2020 μζχρι και τισ 01/11/2020 ςτον Κόλπο του
Αγίου Νικολάου.
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
2.1. Ο αγϊνασ κα διζπεται από:
 Τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ «Διεκνείσ Κανόνεσ Ιςτιοδρομιϊν τθσ WS 20172020» (RRS).
 Τισ διατάξεισ τθσ Εκνικισ Αρχισ
 Τουσ Κανονιςμοφσ τθσ Διεκνοφσ Κλάςθσ J/24 (IJCA).
 Τθν Προκιρυξθ του Αγϊνα.
 Τισ Οδθγίεσ Πλου.
2.2. Ο κανόνασ C2.1(b) τθσ IJCA αντικακίςταται από τον κανόνα J.4.3 τθσ IJCA, ο οποίοσ επιτρζπει
περιοριςμζνθ αντικατάςταςθ των μελϊν του πλθρϊματοσ ενόσ ςκάφουσ.
2.3. Οι κρατικζσ οδθγίεσ και κανονιςμοί, που αφοροφν ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ
κρουςμάτων COVID-19, όπωσ αυτά ιςχφουν κατά τθν περίοδο διεξαγωγισ του αγϊνα.
2.4. Θα τθρθκοφν οι Οδθγίεσ Πρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ Κρουςμάτων COVID-19 ςε Ιδιωτικά
και Επαγγελματικά Πλοία Αναψυχισ που ςυνοδεφουν τθν ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.32909 (ΦΕΚ2028Β
28.5.2020), οι οποίεσ βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.hcg.gr/node/22983.
Επιςθμαίνεται θ υποχρεωτικι φπαρξθ κερμομζτρου και παλμικοφ οξφμετρου δακτφλου ςτο
κιβϊτιο πρϊτων βοθκειϊν του ςκάφουσ και θ τιρθςθσ βιβλίου παρακολοφκθςθσ υγείασ
επιβαινόντων με λιψθ κερμοκραςίασ ςϊματοσ μία φορά τθν θμζρα. (βλ. παράρτθμα Α ζγγραφο
1)
2.5. Θα ιςχφςει το Αγωνιςτικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο τθσ ΕΙΟ. Η Ολικι Επικινδυνότθτα λόγω
Μαηικισ Συνάκροιςθσ κρίνεται χαμθλι
2.6. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ προκιρυξθσ του αγϊνα και των οδθγιϊν πλου, κα
υπεριςχφουν οι οδθγίεσ πλου.
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
3.1. Θ διαφιμιςθ επιτρζπεται ςφμφωνα με τον Κϊδικα Διαφθμίςεων τθσ WS, Κανόνασ 20.
3.2. Τα ςκάφθ μπορεί να υποχρεωκοφν να φζρουν διαφιμιςθ που κα επιλεγεί και κα χορθγθκεί
από τθν Οργανϊτρια Αρχι.
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4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. Στον αγϊνα γίνονται δεκτά ςκάφθ τα οποία:
 Ρλθροφν τουσ ανονιςμοφσ τθσ IJCA.
 Ο υβερνιτθσ ι ο ιδιο τιτθσ του ς ά ουσ είναι μζλοσ τθσ IJCA αι του Ελλθνι οφ
Συνδζςμου Σ α ϊν Κλάςθσ J/24.
 Διακζτουν τθν προβλεπόμενθ από τθν ιςχφουςα νομοκεςία ας αλιςτι ι άλυψθ προσ
τρίτουσ.
 Κάκε μζλοσ του πλθρϊματόσ του ς ά ουσ διακζτει ζγ υρο δελτίο τθσ Ελλθνι ισ
Ιςτιοπλοϊ ισ Ομοςπονδίασ, με ιατρι ι γνωμάτευςθ εν ιςχφ, αι με ενθμερωμζνο
πρός ατο (ζωσ 3 μθνϊν) από ιατρό το ειδι ό ερωτθματολόγιο COVID-19 προς ομίηοντασ
ςτθ γραμματεία του ομίλου τθ ςχετι ι βεβαίωςθ.
 Πλα τα μζλθ του πλθρϊματοσ του ς ά ουσ είναι μζλθ τθσ Ελλθνι ισ Κλάςθσ Σ α ϊν
J/24 αι διακζτουν ταυτότθτασ τθσ για το 2020.
4.2. Οι Δθλϊςεισ Συμμετοχισ μαηί με το αντίγραφο του αςφαλιςτθρίου μποροφν να υποβλθκοφν
το αργότερο μζχρι τθν Πζμπτθ 29/10/2020 ςτθ Γραμματεία του Ομίλου fax 2841025095 ι
θλε τρονι ά ςτθ διεφκυνςθ dimitriosanastasiou@yahoo.gr
4.3. Σε κάκε περίπτωςθ, ο εντεταλμζνοσ εκπρόςωποσ κάκε ςυμμετζχοντοσ ςκάφουσ οφείλει να
ςυμπλθρϊςει τθ Διλωςθ Εγγραφισ ςτθ Γραμματεία των Αγϊνων πριν τθν εκκίνθςθ τθσ πρϊτθσ
ιςτιοδρομίασ.
4.4. Απαιτείται ελάχιςτθ ςυμμετοχι 3ων ςκαφϊν για να είναι ζγκυροσ ο αγϊνασ.
5. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1 Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα, ςυμπεριλαμβανομζνου των μετριςεων, κακζλκυςθ,
ανζλκυςθ, και ελλιμενιςμό των ςκαφϊν κακϊσ και τθσ ςυμμετοχισ των πλθρωμάτων ςτθν
απονομι των επάκλων ορίηεται ςε 70 Ευρϊ ανά ςκάφοσ.
6. ΡΟΓΑΜΜΑ
6.1. Το πρόγραμμα του Αγϊνα είναι το ακόλουκο:
Ημζρα

Παραςκευι
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Ημ/νία

30/10/20

Σάββατο

31/10/20

Κυριακι

01/11/20

Ρρόγραμμα Αγϊνων
Εγγραφι/ ΖλεγχοσΕπικεϊρθςθ Σκαφϊν/ Κακζλκυςθ
Συγκζντρωςθ Κυβερνθτϊν
Ιςτιοδρομίεσ
Προβλζπονται 3 ιςτιοδρομίεσ
Όρτςα-Πρίμα, 4ν.μ. ζκαςτθ περίπου
Ιςτιοδρομίεσ
Προβλζπονται 3 ιςτιοδρομίεσ
Όρτςα-Πρίμα, 4ν.μ. ζκαςτθ περίπου
Ιςτιοδρομίεσ
Προβλζπονται 3 ιςτιοδρομίεσ
Όρτςα-Πρίμα, 4ν.μ. ζκαςτθ περίπου
Απονομζσ

Ρροειδοποιθτι ό
Σιμα / Ϊρα
9:00 - 11:30
11:00
11:55

08:55

08:55
17:00

6.2. Ο προγραμματιςμζνοσ αρικμόσ ιςτιοδρομιϊν ορίηεται ςε 9.
6.3. Θ Επιτροπι Αγϊνα μπορεί να μετατρζψει το πρόγραμμα των ιςτιοδρομιϊν ανάλογα με τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ. Κατά τθν κρίςθ τθσ Ε.Α. μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο μία ιςτιοδρομία
επιπλζον των προγραμματιςμζνων, ανά θμζρα.
6.4. Τθν Κυρια ι 01/11/2020 δε κα δοκεί προειδοποιθτι ό ςιμα μετά τισ 13:55, παρά μόνον
μετά από γενικι ανάκλθςθ.
7. ΕΓΓΑΦΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
7.1. Κατά τθν εγγραφι κάκε ςκάφουσ, ο εντεταλμζνοσ εκπρόςωποσ κα πρζπει να
παρουςιάςει:
 Ριςτοποιθτι ό αταμζτρθςθσ τθσ λάςθσ ι ζςτω ςυμπλθρωμζνεσ τισ
όρμεσ
αταμζτρθςθσ τθσ λάςθσ J/24, ςυμπεριλαμβανομζνου αι του τρίτου μζρουσ –
Inventory of Required and Optional Equipment.
 Αντίγρα ο τθσ ας αλιςτι ισ άλυψθσ προσ τρίτουσ φψουσ ςφμ ωνα με τα
αναγρα όμενα ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςθσ με τθν ατάκεςθ ωτοαντιγρά ου του
ςυμβολαίου.
 Ακλθτι ι ταυτότθτα τθσ Ελλθνι ισ Ιςτιοπλοϊ ισ Ομοςπονδίασ αι άρτα υγείασ ακλθτι
για όλα τα μζλθ του πλθρϊματοσ. 
 Ταυτότθτα τθσ Ελλθνι ισ Κλάςθσ J24 για το 2020 για όλα τα μζλθ του πλθρϊματοσ.
 Ρρός ατθ Ιατρι ι Βεβαίωςθ για άκε μζλοσ πλθρϊματοσ, ςφμ ωνα με το Αγωνιςτι ό
Υγειονομι ό Ρρωτό ολλο τθσ ΕΙΟ. Μζλοσ πλθρϊματοσ ι επιτροπισ που δεν ζχει
αποςτείλει τθν Ιατρι ι Βεβαίωςθ δεν μπορεί να ςυμμετάςχει ςτον αγϊνα.
7.2. Το βάροσ του πλθρϊματοσ κα ελεγχκεί κατά τθν εγγραφι. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ
μζλοσ του πλθρϊματοσ, το βάροσ του καινοφργιου μζλουσ κα ελζγχεται τθν θμζρα τθσ
αντικατάςταςθσ.
7.3. Ηφγιςμα ενδζχεται να πραγματοποιθκεί ςε όλα τα ςκάφθ κατά τθν κακζλκυςι τουσ προσ
ςυμμόρφωςθ με τον κανονιςμό C.6.1(a) τθσ IJCA.
7.4 Τα ςκάφθ κα παραμζνουν ςτθ διάκεςθ τθσ Επιτροπισ Αγϊνα για τθ διενζργεια ελζγχων
καταμετριςεων χωρίσ προθγοφμενθ προειδοποίθςθ πριν από τθν ζναρξθ, ι μετά τον τερματιςμό
κάκε ιςτιοδρομίασ.
8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ
Οι Οδθγίεσ Πλου κα είναι διακζςιμεσ ςτουσ αγωνιηόμενουσ ςτα γραφεία τθσ Επιτροπισ Αγϊνων τθ
Παραςκευι 30/10/2020.
9. ΡΕΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτον κόλπο του Αγίου Νικολάου.
10. ΔΙΑΔΟΜΕΣ
10.1. Οι διαδρομζσ κα είναι Όρτςα-Πρφμα. Στόχοσ είναι θ διάρκεια τθσ κάκε ιςτιοδρομίασ να είναι
60ϋ περίπου.
10.2 Οι Λεπτομζρειεσ των διαδρομϊν κα δοκοφν με τισ Οδθγίεσ Πλου.
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11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΙΝΩΝ
11.1. Θα εφαρμοςτεί θ ποινι δφο ςτροφϊν για κάκε παραβίαςθ του Μζρουσ 2 των RRS και μίασ
ςτροφισ για τθν παραβίαςθ του κανόνα 31.
11.2. Ζνα ςκάφοσ, που εκτζλεςε μια ποινι ι αποςφρεται ςφμφωνα με τον κανόνα 44.1 ι
παραβίαςε ζνα κανόνα που κακορίηεται ςτθν Προκιρυξθ του αγϊνα, οφείλει να υποβάλει
«Διλωςθ Μθ Τιρθςθσ Κανονιςμϊν» (Acknowledgement Form) ςτα γραφεία τθσ Επιτροπισ
Αγϊνων μζςα ςτο χρονικό όριο υποβολισ ενςτάςεων.
11.3. Επιτρζπεται ποινι άλλθ τθσ επιβολισ ποινισ αποκλειςμοφ (DSQ) για παράβαςθ μζρουσ των
κανονιςμϊν τθσ IJCA (προςκικθ RRS 64.1) και κα προβλζπεται αυτό και ςτισ οδθγίεσ πλου.
12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
12.1. Θα ιςχφςει το ςφςτθμα Χαμθλισ Βακμολογίασ, Παράρτθμα Α των RRS.
12.2. Θ αγϊνασ είναι ζγκυροσ, εφόςον ολοκλθρωκοφν τουλάχιςτον 3 ιςτιοδρομίεσ.
12.3. Εφόςον πραγματοποιθκοφν λιγότερεσ από 5 ιςτιοδρομίεσ, θ βακμολογία κάκε ςκάφουσ ςτθ
ςειρά κα είναι το άκροιςμα των βακμολογιϊν που ζλαβε ςε κάκε ιςτιοδρομία.
12.4.Εφόςον ολοκλθρωκοφν 5 και πλζον ιςτιοδρομίεσ, θ βακμολογία κάκε ςκάφουσ ςτθ ςειρά κα
είναι το άκροιςμα των βακμολογιϊν που ζλαβε ςε κάκε ιςτιοδρομία εξαιρουμζνθσ τθσ χειρότερθσ.
13. ΕΡΑΘΛΑ
Θα απονεμθκοφν ζπακλα ςτουσ 3 πρϊτουσ νικθτζσ του Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ Σκαφϊν
Κλάςθσ J/24.
14. ΜΕΤΑΦΟΑ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΑΝΕΛΚΥΣΗ
14.1. Θ ανζλκυςθ και θ κακζλκυςθ των ςκαφϊν κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ μαρίνασ του Αγίου
Νικολάου
14.2 Ο ελλιμενιςμόσ των ςκαφϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια των αγϊνων κα γίνει ςτθν μαρίνα του
Αγιου Νικολάου.
14.3. Τα ςκάφθ δεν πρζπει να ανελκυκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ παρά μόνο με
προθγοφμενθ γραπτι άδεια τθσ Επιτροπισ Αγϊνων και ςφμφωνα με αυτι.
14.4. Θ ζκπτωςθ ςτα ακτοπλοϊκά ειςιτιρια για τουσ ενδιαφερόμενουσ που πρόκειται να
ταξιδζψουν κα ανακοινωκεί με θλεκτρονικι αλλθλογραφία.
15. ΕΥΘΥΝΗ
15.1. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον αγϊνα αγωνίηονται αποκλειςτικά με δικι τουσ ευκφνθ. Προςοχι
πρζπει να δοκεί ςτον κεμελιϊδθ κανόνα 4 των RRS «Απόφαςθ για τθ ςυμμετοχι ςε ιςτιοδρομία».
Θ Διοργανϊτρια Αρχι, οι Επιτροπζσ Αγϊνων, οι Επιτροπζσ Ενςτάςεων, οι ςυνδεόμενοι και οι
οριηόμενοι από αυτζσ δεν φζρουν καμία ευκφνθ για ςωματικι ι υλικι απϊλεια, ηθμιά,
τραυματιςμό ι ό,τι άλλο ικελε ςυμβεί με οποιοδιποτε τρόπο πριν, κατά τθ διάρκεια ι μετά τον
αγϊνα.
15.2. Είναι αρμοδιότθτα αι απο λειςτι ι ευκφνθ του υβερνιτθ να ε αρμόηει τισ υβερνθτι ζσ
αι λοιπζσ οδθγίεσ αι ανονιςμοφσ που α οροφν ςτθν πρόλθψθ αι αντιμετϊπιςθ
ρουςμάτων COVID-19, να διατθρεί το ς ά οσ ςφμ ωνο με το ιςχφον Υγειονομι ό Ρρωτό ολλο
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αι να ενθμερϊςει τα μζλθ του πλθρϊματόσ του για τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ που
πρζπει να λαμβάνουν τόςο εν πλω όςο αι ςτθν ςτεριά.
16. ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΚΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19
16.1. Η Οργανωτι ι Αρχι ζχει λάβει όλα τα μζτρα που απαιτοφνται για τθν πρόλθψθ αι
αντιμετϊπιςθ ρουςμάτων COVID-19 όπωσ αυτά ανα ζρονται ςτισ ςχετι ζσ ρατι ζσ διατάξεισ
αι το Αγωνιςτι ό Υγειονομι ό Ρρωτό ολλο τθσ ΕΙΟ (Ηλε τρονι ι διλωςθ ςυμμετοχισ αι
εγγρα ι ς α ϊν, ςυγ ζντρωςθ υβερνθτϊν με τθλεδιάς εψθ, προβλεπόμενοι ζλεγχοι ςτουσ
ακλθτι οφσ χϊρουσ του Οργανωτι λπ).
16.2. Οι Κυβερνιτεσ / Εντεταλμζνοι ε πρόςωποι των ςυμμετεχόντων ς α ϊν ο είλουν να
ςυμμορ ϊνονται με:
α. Τισ ρατι ζσ οδθγίεσ αι ανονιςμοφσ, που α οροφν ςτθν πρόλθψθ αι αντιμετϊπιςθ
ρουςμάτων COVID-19, όπωσ αυτά ιςχφουν ατά τθν περίοδο διεξαγωγισ του αγϊνα.
β. Το Αγωνιςτι ό Υγειονομι ό Ρρωτό ολλο τθσ ΕΙΟ όπωσ αυτό ιςχφει ατά τθν περίοδο
διεξαγωγισ του αγϊνα.
γ. Τα ανα ερόμενα ςε προθγοφμενα άρκρα τθσ παροφςθσ Ρρο ιρυξθσ του αγϊνα ςχετι ά με
τθν πρόλθψθ αι αντιμετϊπιςθ ρουςμάτων COVID-19 (ςθμειϊνονται με ζντονα γράμματα ςε
μπλε χρϊμα)
δ. τα ανα ερόμενα ςτθ ςυνθμμζνθ “Διαχείριςθ διαδι αςίασ Ζ τα τθσ Ανάγ θσ για COVID-19”.
16.3. Ρζραν των ανωτζρω οι υβερνιτεσ / εντεταλμζνοι ε πρόςωποι αι τα μζλθ πλθρϊματοσ
πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ αι να α ολουκοφν τα α όλουκα:
α. Απαγορεφεται θ επιβίβαςθ ςτο ςυμμετζχον ς ά οσ ατόμων που δεν ανα ζρονται ςτθ
ατάςταςθ πλθρϊματοσ αι δεν ζχει ατατεκεί ςτον Υγειονομι ό Υπεφκυνο θ Ιατρι ι
Βεβαίωςθ. Μθ τιρθςθ αυτισ τθσ διάταξθσ ςυνιςτά αντιακλθτι ι ςυμπερι ορά αι ωσ τζτοια
ε δι άηεται από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων.
β. Οι ιςτιοπλόοι πριν τθν επιβίβαςι τουσ ςτο ς ά οσ ο είλουν να δθλϊνουν υπεφκυνα ςτα
υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ ότι δεν παρουςιάηουν οι ίδιοι αι ανείσ ςτο περιβάλλον τουσ
ΓΙΡΡΩΔΗ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ (βιχα, πυρετό, αναπνευςτι ι δυς ολία), ςυμπλθρϊνοντασ τθν ΚΑΤΑ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΗ (Δελτίο Καταγρα ισ ακλοφμενου). Ο υβερνιτθσ του ς ά ουσ υλάςςει
όλεσ τισ άρτεσ ειςόδου, τισ οποίεσ προς ομίηει ςτθ Γραμματεία των αγϊνων, όποτε του
ηθτθκεί. Μθ τιρθςθ αυτισ τθσ διάταξθσ ςυνιςτά αντιακλθτι ι ςυμπερι ορά αι ωσ τζτοια
ε δι άηεται από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων. (Βλ. παράρτθμα Α ζγγρα ο 2)
γ. Σε περίπτωςθ που μζλθ πλθρϊματοσ ζχουν ςυμπτϊματα όπωσ αυτά περιγρά ονται
παραπάνω, κα πρζπει να μθν επιβιβάηονται ςτο ς ά οσ αι να ςυνιςτάται από τον υβερνιτθ
εξζταςθ από τον γιατρό τουσ όπου κα ε τιμθκοφν τα ςυμπτϊματα αι κα τον/τθν παραπζμψει
ι όχι για περαιτζρω εξετάςεισ. Ραράλλθλα ο υβερνιτθσ πρζπει να ενθμερϊςει άμεςα τον
Υγειονομι ό Υπεφκυνο του αγϊνα, οποίοσ κα ρίνει αν κα επιτραπεί ςτο μζλοσ του πλθρϊματοσ
ι αι το ς ά οσ να λάβει μζροσ ςτον αγϊνα αι κα απο αςίςει για τισ περαιτζρω ενζργειεσ αι
τα πρόςκετα μζτρα που πρζπει να λθ κοφν.
δ. Εάν ατά τθν διάρ εια του αγϊνα, μζλοσ του πλθρϊματοσ παρουςιάςει ςυμπτϊματα που το
χαρα τθρίηουν φποπτο ροφςμα COVID-19, το άτομο αυτό πρζπει να απομονωκεί άμεςα
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ςφμ ωνα με τισ ςχετι ζσ διατάξεισ αι να ενθμερωκεί άμεςα ο Υγειονομι όσ Υπεφκυνοσ του
αγϊνα, ο οποίοσ αι κα δϊςει οδθγίεσ για περαιτζρω ενζργειεσ αι τα μζτρα που πρζπει να
λθ κοφν. Εάν οι αρμόδιεσ αρχζσ αι ο ΕΟΔΥ το ρίνουν απαραίτθτο, τότε το ς ά οσ πρζπει
χωρίσ αντίρρθςθ να δια όψει τθν Ιςτιοδρομία αι να ατευκυνκεί ςτο λιμάνι που κα του
υποδειχκεί.
16.4. Οι Κυβερνιτεσ / Εντεταλμζνοι ε πρόςωποι των ςυμμετεχόντων ς α ϊν ζχουν τθν
απόλυτθ ευκφνθ για τθν διατιρθςθ των αλφτερων δυνατϊν ςυνκθ ϊν υγιεινισ ςτο ς ά οσ
ατά των διάρ εια του αγϊνα όπωσ:
α. Κακθμερινόσ ζλεγχοσ τθσ ατάςταςθσ τθσ υγείασ όλων των επιβαινόντων ςτο ς ά οσ
ςφμ ωνα με τισ ςχετι ζσ διατάξεισ.
β. Τιρθςθ των μζτρων απολφμανςθσ όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτισ ςχετι ζσ διατάξεισ
γ. Να ζχουν λάβει πρόνοια για τον ε οδιαςμό του ς ά ουσ – ςε επαρ είσ ποςότθτεσ - με όλα τα
προβλεπόμενα υλι ά πρόλθψθσ αι αντιμετϊπιςθσ ρουςμάτων COVID-19 (πχ. Θερμόμετρο
ανζπα θσ λειτουργίασ, παλμι ό οξφμετρο, μάς εσ, γάντια, αντιςθπτι ά υλι ά λπ) ακϊσ αι
ε εδρι ϊν για όςα από αυτά απαιτείται.
16.5. Συςτινεται θ διαρ ισ τιρθςθ του ΧΑΜ (Χζρια, Απόςταςθ, Μάς εσ)
16.6. Συςτινεται θ απο υγι ςυνωςτιςμοφ πριν τθν ε ίνθςθ αι μετά το πζρασ των
ιςτιοδρομιϊν ςτουσ λιμζνεσ ελλιμενιςμοφ.
16.7. Συςτινεται επίςθσ θ ατά το δυνατόν μείωςθ του αρικμοφ των μελϊν του πλθρϊματοσ
ακϊσ αι του αρικμοφ των ατόμων που ανι ουν ςε ευπακείσ ομάδεσ που κα ςυμπεριλθ κοφν
ςτο πλιρωμα.

Θ Επιτροπι Αγϊνα:
Πρόεδροσ Επιτροπισ : Μιτάκθσ Μιχαιλ
Μζλθ Επιτροπισ: Αναςταςίου Δθμιτριοσ, Χουρδάκθσ Γεϊργιοσ ,Τερηάκθσ Χαρίλαοσ
Θ Επιτροπι Ενςτάςεων:
Πρόεδροσ Επιτροπισ : Κουρισ Σταφροσ
Μζλθ Επιτροπισ : Σμυρλισ Σταφροσ ,Κουκουτςάκθσ Εμμανουιλ
Η Οργανωτι ι Επιτροπι
ΣΥΝΔΙΟΓΑΝΩΤΕΣ
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