ΠΡΩΣΑΘΙΖΚΑ ΗΟΒΑΘ 2015
1.

Γηθαίωκα σκκεηοτής

Όια ηα ζθάθε, κέιε ηνπ Ι.Ο.Β.Α.Θ. ( βι. θαη άξζξν 5 ηνπ παξόληνο ) γηα ηα νπνία ζα εθδνζεί
πηζηνπνηεηηθό ORC International ε Club κέζα ζην 2015 θαη ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία ζπκκεηνρή ζε
αγώλα ηνπ ελ ιόγω πξωηαζιήκαηνο.
2.

Αγώλες θαη θαηεγορίες ασηώλ

Οη ηζηηνδξνκίεο πνπ ζα ππνινγίδνληαη γηα ηε βαζκνινγία ηνπ πξωηαζιήκαηνο είλαη απηέο ηωλ αγώλωλ
πνπ δηνξγαλώλεη ν Ι.Ο.Β.Α.Θ. ε ηζηηνδξνκία ηνπ αγώλα ηνπ Ν.Ο.Ραρώλ θαη ε ηζηηνδξνκία ηνπ ΝΟΓΩ.
Χωξίδνληαη δε, ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
Α.) Οη ηζηηνδξνκίεο ηνπ XXV Αγώλα Β. ποράδωλ (3), ηνπ 23οσ Αγώλα Ρατώλ (1) ηνπ αγώλα
ηνπ ΛΟΓΩ αγώνας Διαύλοσ Ωρεών (1) .
Β.) Οη Inshore ηζηηνδξνκίεο, ήηνη ηα 6 Ο-Π ηωλ αγώλωλ Βόιος I, II θαη III θαη ε ηξηγωληθή
δηαδξνκή Παγαζεηηθός (7 ηζηηνδξνκίεο).
Γ.) Οη ηζηηνδξνκίεο ηωλ ππόινηπωλ offshore αγώλωλ ηνπ Ι.Ο.Β.Α.Θ. ήηνη: Περίπιοσς
Σρηθέρωλ (1), Αγώλας Ωρεοί Βόιος(1), Αίοιος (Αι. Ιηάπες) (1), Θύπειιο Εακάλε (Κειίλα) (2),
Φζηλοπώροσ (Βόιος-Ατίιιεηο) (1), Αργολαύηες (Κηηδέια) (2), (8 ηζηηνδξνκίεο).

3.

Θαλοληζκοί

Όιεο νη ηζηηνδξνκίεο ηνπ πξωηαζιήκαηνο δηεμάγνληαη κε επζύλε ηωλ δηνξγαλωηώλ νκίιωλ θαη ζύκθωλα
κε ηηο αληίζηνηρεο πξνθεξύμεηο θαη νδεγίεο πινπ πνπ απηνί ζπληάζζνπλ, νπόηε πξνθύπηεη θαη ε ζεηξά
θαηάηαμεο ηωλ ζθαθώλ αλά ηζηηνδξνκία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βαζκνιόγεζε ηνπ πξωηαζιήκαηνο.

4.

Βαζκοιογία

Θα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα τακειής βαζκοιογίας, θαη ζα ππνινγίδνληαη νη ζρεηηθέο ζέζεηο κεηαμύ
ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζην πξωηάζιεκα ζθαθώλ. Σν ζθάθνο πνπ ζα θαηαηάζζεηαη 1 ν ζε κία ηζηηνδξνκία
ζα ιακβάλεη έλαλ (1) βαζκό, ην 2ν (2) δύν, ην 3ν (3) ηξείο θ.ν.θ.
ηε πεξίπηωζε DNF ζα ιακβάλεη (2) δύν βαζκνύο πεξηζζόηεξνπο από ην ηειεπηαίν θαλοληθά
ηερκαηίζαλ ζθάθνο,. ηελ πεξίπηωζε DNS, DNC, DSQ θ.α. ζα ιακβάλεη (5) πέληε βαζκνύο
πεξηζζόηεξνπο από ηνλ αξηζκό ηωλ ζθαθώλ ηνπ πξωηαζιήκαηνο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηελ
ηζηηνδξνκία (ηερκαηίζαληες + DNF).

Αλ ζε κηα ηζηηνδξνκία δελ ηεξκαηίζεη θαλέλα ζθάθνο θαλνληθά ηόηε ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε ζα ιάβνπλ
από (2) βαζκνύο. Αλ κηα ηζηηνδξνκία γηα νπνηνδήπνηε ιόγν αλωηέξαο βίαο καηαηωζεί ηόηε δελ ζα
ππνινγίδεηαη θαζόινπ ζηε βαζκνιόγεζε ηνπ πξωηαζιήκαηνο.
Γηα θάζε ζπκκεηνρή ζθάθνπο ζε αγώλα θαηεγνξίαο Α ζα αθαηξείηαη ωο bonus (1) έλαο βαζκόο αλά
ηζηηνδξνκία.
Θα αθαηξνύληαη νη ηξείο (3) κεγαιύηεξεο βαζκνινγίεο πνπ ζα ιάβεη έλα ζθάθνο ζηηο ηζηηνδξνκίεο
θαηεγνξίαο Α θαη Γ (ζπλνιηθά 13 ηζηηνδξνκίεο.
Οη βαζκνινγίεο πνπ πξνθύπηνπλ από κε ζπκκεηνρή (DNC) ζα αθαηξνύληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα.
Γελ ζα αθαηξνύληαη νη βαζκνινγίεο πνπ έιαβε έλα ζθάθνο ζηηο ηζηηνδξνκίεο ηεο θαηεγνξίαο Β.
Καη' εμαίξεζε θαη εθ' όζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη νη 7 ηζηηνδξνκίεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ηόηε ζα
είλαη δπλαηόλ λα αθαηξεζνύλ νη (2 ) κεγαιύηεξεο βαζκνινγίεο θαη από απηή ηελ θαηεγνξία, ελώ αλ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί 6 ηζηηνδξνκίεο ηόηε ζα είλαη δπλαηόλ λα αθαηξεζεί κόλνλ ε 1.
Σπρνύζεο ηζνβαζκίεο ζα ιύλνληαη ππέξ ηνπ ζθάθνπο κε ηηο θαιιίηεξεο ή ηηο πεξηζζόηεξεο θαιιίηεξεο
ζέζεηο (πεξηζζόηεξεο 1εο ,κεηά 2εο , θ.ν.θ.)

5.

Δηδηθές περηπηώζεης δηθαηώκαηος ζσκκεηοτής

ε πεξίπηωζε αιιαγήο ηδηνθηεζίαο (ή θαη νλόκαηνο) ελόο ζθάθνπο, απηό δηαηεξεί ηελ βαζκνινγία ηνπ
ζην πξωηάζιεκα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη παξακέλεη ζηε δύλακε ηνπ Ι.Ο.Β.Α.Θ.
Καη εμαίξεζε κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζην πξωηάζιεκα ηνπ Ι.Ο.Β.Α.Θ. θαη ζθάθνο πνπ αλήθεη ζηε
δύλακε άιινπ νκίινπ ηεο πεξηνρήο καο , ππό ηελ πξνϋπόζεζε όκωο όηη ην 50% +1 ηοσιάτηζηολ ηωλ
ηδηοθηεηώλ ηνπ θαζώς θαη ηο 50% +1 ηοσιάτηζηολ ηοσ πιερώκαηός ηοσ (πνπ έιαβε κέξνο
ζηνπο αγώλεο ηνπ πξωηαζιήκαηνο) είλαη κέιε ηνπ Ι.Ο.Β.Α.Θ. θαη θάηνρνη αζιεηηθώλ δειηίωλ ηνπ
Ι.Ο.Β.Α.Θ.
Απαξαίηεηεο θαη νη δύν (2) πξνϋπνζέζεηο.

6.

Αποηειέζκαηα

Μεηά ην πέξαο ηωλ πξνγξακκαηηζκέλωλ ηζηηνδξνκηώλ ζα αλαξηάηαη πίλαθαο κε ηα πξνζωξηλά
απνηειέζκαηα ζηα γξαθεία ηνπ νκίινπ (θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νκίινπ ). Γηθαίωκα έλζηαζεο έρνπλ όια
ηα ζθάθε εληόο δηαζηήκαηνο (15) δεθαπέληε εκεξώλ από ηελ εκέξα αλάξηεζεο. Μεηά ηελ εθδίθαζε ηωλ
πηζαλώλ ελζηάζεωλ ζα αλαξηώληαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξωηαζιήκαηνο. Η επηηξνπή ελζηάζεωλ
ζα νξηζηεί από ην Γ.. ηνπ Ι.Ο.Β.Α.Θ., ζα είλαη ηξηκειήο θαη ζα απνηειείηαη από άηνκα πνπ δελ ζα έρνπλ
άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηα ζπκκεηέρνληα ζην πξωηάζιεκα ζθάθε.

Οη πξναλαθεξόκελεο ελζηάζεηο δελ έρνπλ ζρέζε κε απηέο πνπ αζθνύληαη ζε κηα ηζηηνδξνκία θαη ηωλ
νπνίωλ ε δηαδηθαζία θαη νη πξνζεζκίεο πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνθεξύμεηο θαη νδεγίεο πινπ όπωο
ηζρύνπλ αλά αγώλα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηε ζεηξά θαηάηαμεο όπωο ηελ θνηλνπνηεί
ν δηνξγαλωηήο όκηινο κεηά ην πέξαο ηνπ αγώλα.
7.

Έπαζια

Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηα ηξία ζθάθε πνπ ζπγθέληξωζαλ ηελ ρακειόηεξε βαζκνινγία. Σν Γ.. ηνπ
Ι.Ο.Β.Α.Θ. ζα πάξεη απόθαζε γηα ην είδνο ηωλ επάζιωλ θαζώο θαη γηα ην ρξόλν θαη ηόπν ηεο απνλνκήο ε
νπνία θαη ζα αλαθνηλωζεί ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.

Καιή Δπηηπρία, θαη πάληα κε πλεύκα επ αγωλίδεζζε
.
Σν Γ.. ηνπ Ι.Ο.Β.Α.Θ.

