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Notice #1 
Amendment to Sailing Instructions 

Τροποποίηση Οδηγιών Πλου 
Add:  

"14.1.4 The effective finish time limits are published on the notice board. The finish time limits 

are valid even if the actual distance of the race is shorter than the maximum declared." 

Προσθέστε: 

"14.1.4 Τα χρονικά όρια τερματισμού που ισχύουν δημοσιεύονται στον πίνακα ανακοινώσεων. 

Τα χρονικά όρια τερματισμού ισχύουν ακόμα και αν η πραγματική απόσταση της ιστιοδρομίας 

είναι μικρότερη από την μέγιστη δηλωθείσα." 

 

Add: 

"16.2.3 The scoring parameters used (such as course leg length and bearing, wind direction and 

speed) willl be decided by the Race Committee and shall not be grounds for request for redress. 

This changes RRS 60.1(b)." 

Προσθέστε: 

"16.2.3 Η απόφαση σχετικά με τις παραμέτρους υπολογισμού του διορθωμένου χρόνου (μήκος 

και διεύθυνση σκελών της διαδρομής, διεύθυνση και ένταση ανέμου) είναι αρμοδιότητα της 

Επιτροπής Αγώνων και δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία για αίτηση αποκατάστασης. Αυτό 

αλλάζει τον RRS 60.1(b). 

 

ATTACHMENT 3 

Change 3.1 to: 

" Coastal 1, maximum distance 32 NM " 

Change 3.2 to: 

" Coastal 2, maximum distance 32 NM " 

Change 3.3 to: 

" Coastal 3, maximum distance 15 NM" 

Change 3.4 to: 

" Coastal 4, maximum distance 27 NM " 

Change 3.5 to: 

" Coastal 5, maximum distance 24 NM " 

Change 3.6 to: 

" Coastal 6, maximum distance 14 NM " 

Change 3.7 to: 

" Coastal 7, maximum distance 16 NM " 

Change 3.7.2 to: 

“ ...Mark Marmaras shall be left to starboard.”. 

Change 3.8 to: 

" Coastal 8, maximum distance 21 NM " 

Change 3.9 to: 

" Coastal 9, maximum distance 20 NM " 

Change 3.9 to: 

" Coastal 10, maximum distance 22 NM " 
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Change 3.10.1 to: 

" Start - Kelyfos islet (leave to starboard) - Mark 1 (leave to port) - Kelyfos islet (leave to port) - 

Finish (leave yellow buoy to port). " 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 

Αλλάξτε το 3.1: 

" Coastal 1, μέγιστη απόσταση 32 NM " 

Αλλάξτε το 3.2: 

" Coastal 2, μέγιστη απόσταση 32 NM " 

Αλλάξτε το 3.3: 

" Coastal 3, μέγιστη απόσταση 15 NM" 

Αλλάξτε το 3.4: 

" Coastal 4, μέγιστη απόσταση 27 NM " 

Αλλάξτε το 3.5: 

" Coastal 5, μέγιστη απόσταση 24 NM " 

Αλλάξτε το 3.5.1: 

" Start - σημείο Nikiti - Finish (αφήστε την κίτρινη σημαδούρα δεξιά) " 

Αλλάξτε το 3.6: 

" Coastal 6, μέγιστη απόσταση 14 NM " 

Αλλάξτε το 3.7: 

" Coastal 7, μέγιστη απόσταση 16 NM " 

Αλλάξτε το 3.7.1: 

" Start - σημείο Papadia - σημείο Marmaras - Finish (αφήστε την κίτρινη σημαδούρα δεξιά) " 

Αλλάξτε το 3.7.2: 

“ ...Το σημείο στροφής "Marmaras" πρέπει να αφεθεί δεξιά. ” 

Αλλάξτε το 3.8: 

" Coastal 8, μέγιστη απόσταση 21 NM " 

Αλλάξτε το 3.9: 

" Coastal 9, μέγιστη απόσταση 20 NM " 

Αλλάξτε το 3.9: 

" Coastal 10, μέγιστη απόσταση 22 NM " 

Αλλάξτε το 3.10.1 

" Start - νησίς Κέλυφος (αφήνεται δεξιά) - Mark 1 (αφήνεται αριστερά) - νησίς Κέλυφος 

(αφήνεταιαριστερά) - Finish (αφήστε την κίτρινη σημαδούρα αριστερά). " 

 

 

30/7/2019 11:00 

Race Committee 

 
 

 
 


