ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ VIRTUAL SKIPPER 5
Η Hellenic Dream team προκθρφςςει τον Επετειακό Αγϊνα για τα 3 ζτθ
τθσ ομάδασ, το οποίο κα πραγματοποιθκεί από τθν Τετάρτθ 25/2/2015
μζχρι τθν Τετάρτθ 4/3/2015 με ςκάφθ ACC.
1. ΚΑΝΟΝΔ
1.1. Ο αγϊνασ κα διζπεται από τουσ Κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων
Ιςτιοπλοΐασ ISAF 2013 – 2016
1.2. Οι ακόλουκοι κανόνεσ αλλάηουν ωσ εξισ:
1.2.1. Στον οριςμό Ζϊνθ θ απόςταςθ αλλάηει ςε δφο μικθ ςκάφουσ.
1.2.2. Στα πλαίςια του Κανόνα 20, ζνα ςκάφοσ που καλεί για χϊρο να αναςτρζψει
πρζπει να πλθκτρολογιςει ςτο chat “Room to tack” ι “RTT”. Το κλθκζν ςκάφοσ ςτθν
περίπτωςθ που κζλει να καλζςει “Εςφ Ανζςτρεψε” πρζπει να γράψει ςτο chat “You
tack” ι “YT”.
1.3. Δε κα ιςχφςουν οι προςκικεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ.
2. ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ
Ανακοινϊςεισ ςτουσ αγωνιηόμενουσ κα αναρτϊνται ςτο FORUM τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ τθσ
ομάδασ HDT Team, ςτθ διεφκυνςθ http://greek-vsk.webs.com/apps/forums/
3. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
3.1. Ο αγϊνασ είναι ανοιχτόσ για τα ςκάφθ τφπου ACC.
3.2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι παίκτεσ που κατζχουν το παιχνίδι Virtual Skipper 5 ςε
οποιαδιποτε μορφι του
3.3. Τα ςκάφθ που προτίκενται να ςυμμετάςχουν ςτον αγϊνα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τθν
αίτθςθ ςυμμετοχισ που κα βροφν ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ομάδασ HDT Team, μζχρι τθν
Κυριακι, 22 Φεβρουαρίου 2015.
3.4. Σκάφθ που δθλϊνουν εκπρόκεςμα μποροφν αν γίνουν δεκτά ςτον αγϊνα μετά από
απόφαςθ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ.
4. ΠΑΡΑΒΟΛΑ
4.1. Δεν απαιτείται παράβολο για τθ ςυμμετοχι ςτον αγϊνα.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο Αγϊνασ κα αποτελείται από Προκριματικι Σειρά και Τελικι Σειρά.
5.1. Προκριματικι Σειρά
5.1.1. Η προκριματικι ςειρά κα πραγματοποιθκεί τθν Τετάρτθ, 25/2/2015.
5.1.2. Στθ προκριματικι ςειρά είναι προγραματιςμζνεσ 3 ιςτιοδρομίεσ.
5.1.3. Η προγραμματιςμζνθ ϊρα για το προειδοπθτικό ςιμα τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ
κάκε θμζρα αγϊνα είναι ςτισ 21:00 CET.
5.2. Τελικι Σειρά

5.2.1. Η τελικι ςειρά κα πραγματοποιθκεί τθν Τετάρτθ 4/3/2015.
5.2.2. Η τελικι ςειρά κα περιλαμβάνει 3 ιςτιοδρομίεσ
5.2.3. Η προγραμματιςμζνθ ϊρα για το προειδοπθτικό ςιμα τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ
κάκε θμζρα αγϊνα είναι ςτισ 21:00 CET.
6. ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ
Οι οδθγίεσ πλοφ κα αναρτθκοφν ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ομάδασ HDT Team, th Deyt;era
23/2/2015.
7. ΓΗΑΓΡΟΜΔ
7.1. Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςε διαφορετικζσ τοποκεςίεσ των χαρτϊν του VSK5.
7.2. Οι χάρτεσ κα επιλζγονται 1 ϊρα πριν από τθν ζναρξθ τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ τθσ
θμζρασ, κα γίνεται λιψθ τουσ από το διαδίκτυο και θ επιλογι κα είναι τυχαία με κλιρωςθ. Οι
ονομαςίεσ των επιλεγμζνω χαρτϊν κα αναρτϊνται ςτθν επίςθμθ ςελίδα τθσ ομάδασ HDT Team
(http://greekvsk.webs.com/), 30 λεπτά πριν τθν ζναρξθ τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ τθσ θμζρασ.
8. ΤΣΖΜΑ ΠΟΗΝΩΝ
8.1. Για τθν κλάςθ ACC , ο κανόνασ 44.1 τροποποιείται με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ ποινι δφο
ςτροφϊν αντικακίςταται από ποινι 360 μοιρϊν.
8.2. Όλοι οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν με Manual Penalty. Σκάφοσ που προτίκεται να κάνει
ζνςταςθ ςε άλλο ςκάφοσ κα πρζπει να πατιςει το ςθμαιάκι τθσ ζνςταςθσ ςτθν οκόνθ του
παιχνιδιοφ. Σκάφοσ που του γίνεται ζνςταςθ κα πρζπει είτε να δεχκεί τθν ποινι εκτελϊντασ
τθν κατάλλθλθ ποινι είτε να μθν αποδεχκεί τθν ποινι, γράφωντασ “No” ι “N” ςτο chat του
παιχνιδιοφ.
8.3. Οι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων κα είναι τελεςίδικεσ όπωσ ορίηεται από τον
κανόνα 70.5.
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
9.1. Πρζπει να ολοκλθρωκοφν 3 ιςτιοδρομίεσ ϊςτε θ ςειρά να είναι ζγκυρθ.
9.2.Η βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα είναι το άκροιςμα των ιςτιοδρομιϊν του. Τα πρϊτα 20
ςκάφθ τθσ προκριματικισ ςειράσ κα μποφν ςτο χρυςό ςτόλο τθσ τελικισ ςειράσ, ενϊ τα
υπόλοιπα κα μποφν ςτον αργυρό ςτόλο τθσ τελικισ ςειράσ.
9.3. Στθν τελικι ςειρά τα ςκάφθ κα κρατιςουν τθ βακμολογία τθσ προκριματικισ ςειράσ. Η
βακμολογία ενόσ ςκάφουσ ςτθν τελικι ςειρά κα είναι το άκροιςμα των ιςτιοδρομιϊν του.
9.4. Σκάφοσ που αποςυνδζεται από το παιχνίδι μετά τθν εκκίνθςθ κα βακμολογείται DNF
χωρίσ ακροαματικι διαδικαςία. Σε περίπτωςθ αποςφνδεςθσ πριν από τθν εκκίνθςθ κα δίνεται
restart τθσ ιςτιοδρομίεσ εάν το ςκάφοσ επαναςυνδεκεί τουλάχιςτον 1 λεπτό πριν τθν εκκίνθςθ
τθσ ιςτιοδρομίασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα βακολογείται DNS χωρίσ ακροαματικι
διαδικαςία. Αυτό αλλάηει τον κανόνα Α4
10. ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ
Όςο αγωνίηεται ζνα ςκάφοσ μπορεί να λαμβάνει μζςω τθλεπικοινωνιϊν διαδικτφου μθνφματα.
11. ΔΠΑΘΛΑ

Θα δωκοφν βραβεία (αναμνθςτικά) ςτουσ 3 πρϊτουσ νικθτζσ τθσ γενικισ κατάταξθσ
αντίςτοιχα.
13. ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο forum τθσ ιςτοςελίδασ http://greek-vsk.webs.com/

