ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑ VIRTUAL SKIPPER 5
Θ Hellenic Dream team προκθρφςςει το Πανελλινιο Πρωτάκλθμα
Virtual Skipper 5, το οποίο κα πραγματοποιθκεί από τισ 3 Νοεμβρίου
μζχρι τισ 24 Νοεμβρίου 2014 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. τον οριςμό Ηϊνθ θ απόςταςθ αλλάηει ςε δφο μικθ ςκάφουσ.
1.2.2. τα πλαίςια του Κανόνα 20, ζνα ςκάφοσ που καλεί για χϊρο να αναςτρζψει
πρζπει να πλθκτρολογιςει ςτο chat “Room to tack” ι “RTT”. Σο 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 όλα τα ελλθνικά ςκάφθ τθσ ομάδασ HDT.
3.3. Σα ςκάφθ που προτίκενται να ςυμμετάςχουν ςτον αγϊνα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τθν
αίτθςθ ςυμμετοχισ που κα βροφν ςτθν επίςθμθ ιςςτοςελίδα τθσ ομάδασ HDT Team, μζχρι τθν
Κυριακι 2 Νοεμβρίου και ϊρα 24:00.
3.4. κάφθ που δθλϊνουν εκπρόκεςμα μποροφν αν γίνουν δεκτά ςτον αγϊνα μετά από
απόφαςθ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ.
4. ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ
4.1. Οποιαδιποτε αλλαγι ςτισ οδθγίεσ πλοφ κα αναρτάται ςτο FORUM τθσ επίςθμθσ
ιςτοςελίδασ τθσ ομάδασ HDT Team (http://greek-vsk.webs.com/apps/forums/), τουλάχιςτον 2
ϊρεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ τθσ θμζρασ που κα εφαρμόηεται.
4.2. Αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα των αγϊνων δεν επιτρζπονται.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο Αγϊνασ κα αποτελείται από Προκριματικι ειρά και Σελικι ειρά
5.1. Προκριματικι ειρά
5.1.1. Θ πρϊτθ θμζρα αγϊνων κα πραγματοποιθκεί τθ Δευτζρα 3 Νοεμβρίου 2014.
5.1.2. Θ δεφτερθ θμζρα αγϊνων κα πραγματοποιθκεί τθ Δευτζρα 10 Νοεμβρίου 2014.
5.1.3. Θ τρίτθ θμζρα αγϊνων κα πραγματοποιθκεί τθ Δευτζρα 17 Νοεμβρίου 2014.
5.1.4. Κάκε θμζρα αγϊνων είναι προγραματιςμζνεσ 3 ιςτιοδρομίεσ.

5.1.5. Θ προγραμματιςμζνθ ϊρα για το προειδοπθτικό ςιμα τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ
κάκε θμζρα αγϊνα είναι ςτισ 21:30 τοπικι ϊρα.
5.2. Σελικι ειρά
5.2.1. Θ τελικθ ςειρά κα αποτελείται από το Medal Race.
5.2.2. Θ θμζρα διεξαγωγισ του Medal Race κα είναι τθ Δευτζρα 24 Νοεμβρίου 2014
και θ προγραμματιςμζνθ ϊρα για το προειδοποιθτικό ςιμα για το Medal Race κα είναι
ςτισ 22:30.
5.2.3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Medal Race κα ζχουν τα δζκα πρϊτα ςκάφθ ςτθ
βακμολογία τθσ προκριματικισ ςειράσ.
6. ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ
Οι οδθγίεσ πλοφ κα αναρτθκοφν ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ομάδασ HDT Team , μζχρι το
άββατο 1 Νοεμβρίου.
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/), 15 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 μίασ ςτροφισ.
8.2. Όλοι οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν με Auto Penalty. Οι ποινζσ που κα δίνονται από τον Umpire
του VSK μποροφν να διαγράφονται. Όταν ζνα ςκάφοσ ηθτιςει διαγραφι ποινισ που δόκθκε
από τον Umpire του VSK, τότε αυτι πρζπει υποχρεωτικά να διαγράφεται. κάφοσ που αρνείται
να διαγράψει ποινι ι δεν απαντά ςε αίτθςθ διγραφισ ποινισ κα ακυρϊνεται από τθν
ιςτιοδρομία χωρίσ ακροαματικι διαδικαςία και θ βακμολογία του δε κα μπορεί να εξαιρεκεί.
8.3. κάφοσ που αποςυνδζεται από το παιχνίδι μετά τθν εκκίνθςθ κα βακμολογείται DNF
χωρίσ ακροαματικι διαδικαςία. ε περίπτωςθ αποςφνδεςθσ πριν από τθν εκκίνθςθ κα δίνεται
restart τθσ ιςτιοδρομίεσ εάν το ςκάφοσ απαναςυνδεκεί τουλάχιςτον 1 λεπτό πριν τθν εκκίνθςθ
τθσ ιςτιοδρομίασ. ε αντίκετθ περίπτωςθ κα βακολογείται DNS χωρίσ ακροαματικι
διαδικαςία.
8.4. Οι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων κα είναι τελεςίδικεσ όπωσ ορίηεται από τον
κανόνα 70.5.
9. ΔΝΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
9.1. κάφοσ που προτίκεται να κάνει ζνςταςθ ςε άλλο ςκάφοσ για ςυμβάν που ζγινε ςτο ςτίβο
πρζπει να ενθμερϊςει το άλλο ςκάφοσ ςτθν πρϊτθ εφλογθ ευκαιρία μετά το ςυμβάν,
γράφοντασ “Protest” ι “P” ςτο chat του παιχνιδιοφ, ακολουκοφμενο από το όνομα του ςκάφοσ
ςτο οποίο προτίκεται να υποβάλλει ζνςταςθ. Δεν απαιτείται θ επίδειξθ κόκκινθσ ςθμαίασ
(Αυτό αλλάηει τον κανόνα 61.1).

9.2. Δεν είναι υποχρεωτικι θ επιβολι ποινισ από τον Umpire του VSK, για να κάνει ζνα
ςκάφοσ ζνςταςθ.
9.3. Ζντυπα ενςτάςεων κα είναι διακζςιμα ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ομάδασ HDT Team
(http://greek-vsk.webs.com/greek-championship-2014). Οι ενςτάςεισ κα πρζπει να
ςυμπλθρϊνονται ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα εντόσ του χρονικοφ ορίου υποβολισ ενςτάςεων.
9.4. Σο χρόνικο όριο υποβολισ ενςτάςεων ορίηεται ςε 12 ϊρεσ μετά τον τερματιςμό του
τελευταίου ςκάφουσ ςτθν τελευταία ιςτιοδρομία τθσ θμζρασ.
9.5. κάφοσ που προτίκεται να υποβάλει ζνςταςθ πρζπει να αποςτείλλει to replay του αγϊνα,
κακϊσ και ζνα screenshot που να φαίνεται θ λζξθ “protest” ι “P” ςτο chat του παιχνιδιοφ.
9.6. κάφοσ κατά του οποίου ζχει γίνει ζνςταςθ μπορεί να δϊςει τθ δικι του μαρτυρία ςτο
αντίςτοιχο topic που κα υπάρχει ςτο Forum τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ τθσ ομάδασ HDT Team.
9.7. Οι πικανζσ ενςτάςεισ κα αναρτϊνται ςτο Forum τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ τθσ ομάδασ
HDT Team.
9.8. ε περίπτωςθ που ο host αποςυνδεκεί από το παιχνίδι κα επανςυνδεκεί όςο πιο γριγορα
γίνεται και θ ιςτιοδρομία κα επναλθφκεί. Σο παραπάνω δεν αποτελλζι αιτία για αίτθςθ για
αποκατάςταςθ από ζνα ςκάφοσ.
10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
10.1. Πρζπει να ολοκλθρωκοφν 6 ιςτιοδρομίεσ και το Medal Race ϊςτε ο αγϊνασ να είναι
ζγκυροσ.
10.2. Εάν ςτθν προκριματικι ςειρά πραγματοποιθκοφν 9 ιςτιοδρομίεσ, θ βακμολογία ενόσ
ςκάφουσ κα είναι το άκροιςμα των ιςτιοδρομιϊν εξαιρουμζνων των δφο χειρότερων. τθν
περίπτωςθ που πραγματοποιθκοφν λιγότερεσ από 9, βακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα είναι το
άκροιςμα των ιςτιοδρομιϊν εξαιρουμζνθσ τθσ χειρότερθσ.
10.3. Θ βακμολογία του Medal Race δεν μπορεί να εξαιρεκεί.
10.4. Θ βακμολογία του Medal Race κα υπολογίηεται ωσ δφο φορζσ θ βακμολογία του
ςκάφουσ ςτθν ιςτιοδρομία.
11. ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ
Όςο αγωνίηεται ζνα ςκάφοσ δεν μπορεί να λαμβάνει μζςω τθλεπικοινωνιϊν διαδικτφου
μθνφματα που κα είναι διακζςιμα ςε όλα τα ςκάφθ.
12. ΔΠΑΘΛΑ
12.1 Θα δωκοφν skin ςκαφϊν τφπου ACC ςτουσ 3 πρϊτουσ νικθτζσ με τα χρϊματα τθσ ομάδασ
HDT Team και γραμμζνο ςτθ μεγίςτθ:
Winner National Championship 2014
2nd place National Championship 2014
3rd Place National Championship 2014
για τον πρϊτο, δεφτερο και τρίτο τθσ γενικισ κατάταξθσ αντίςτοιχα.
12.2 Σο πρϊτο Ελλθνικό ςκάφοσ NADEO ςτθ γενικι κατάταξθ κα παραλάβει τθν πλθρωμζνθ
ζκδοςθ του παιχνιδιοφ VSK5.
13. ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Για περιςςότερε; πλθροφορίε ςτο forum τθσ ιςτοςελίδασ http://greek-vsk.webs.com/

