ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ

Αθήνα, 5 Μαϊου 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 51
ΑΠΟ

:

Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

ΠΡΟΣ

:

- Αρχηγούς Συστηµάτων µε Ναυτοπροσκοπικά Σκάφη
- Αρχηγούς Συστηµάτων

ΚΟΙΝ

:

- Περιφερειακοί Έφοροι
- Έφοροι Γενικής Εφορείας
- Έφοροι Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

ΘΕΜΑ

:

Συµµετοχή των Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών
CORFU CLASSIC YACHT RACE 2016 από 10-12 Ιουνίου 2016
SPETSES CLASSIC YACHT REGATTA 2016 από 30/6-3/7 2016

Αγαπητοί µου,
Η Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε., σε εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ράσης 20152017 της Γενικής Εφορείας, ανακοινώνει τη συµµετοχή της σε δύο υπέροχους κλασικούς αγώνες
Ιστιοφόρων παραδοσιακών Σκαφών που θα ανοίξουν πανιά στα πανέµορφα νησιά της Κέρκυρας
από 10 έως 12 Ιουνίου 2016 και των Σπετσών από 30 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2016.
∆ιοργανωτής των δύο αγώνων είναι ο Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος και στη Κέρκυρα σε συνεργασία
µε τον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Κέρκυρας.
Το Σ.Ε.Π. διατηρεί άριστη συνεργασία µε τον Ναυτικό Όµιλο Ελλάδος καθώς και µε τον
Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Κέρκυρας και οι Ναυτοπρόσκοποί µας, µε την επί σειρά ετών συµµετοχή τους
στη S.C.Y.Regatta των Σπετσών και πέρσι στο C.C.Y.Race της Κέρκυρας αλλά και στο αντίστοιχο
της Σύρου, έχουν κατακτήσει πέρα από Κύπελλα και επιτυχίες και τα θετικότατα σχόλια των
διοργανωτών, της τοπικής κοινωνίας, των αρχών του τόπου και των πληρωµάτων των άλλων
παραδοσιακών Σκαφών.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΩΝ
Σηµαντικό είναι ότι για την καλύτερη προετοιµασία των Κυβερνητών και των πληρωµάτων η
Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. διοργανώνει και φέτος τρίωρο σεµινάριο µε συµµετοχή
κατά το µέγιστο 20 ατόµων, το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 και ώρα 16.00 στην Αθήνα και θα
παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης του σεµιναρίου για περιορισµένο αριθµό οµαδικών
συνδέσεων µέσω Skype και από άλλες περιοχές, µε σκοπό την ανάλυση του Κανονισµού των
Αγώνων.
Παρακαλούνται όσοι επιθυµούν να παρακολουθήσουν το σεµινάριο είτε µε φυσική παρουσία είτε
µέσω Skype λόγω του περιορισµένου αριθµού συµµετασχόντων να δηλώσουν άµεσα και όχι
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2107290046, FAX 2107236561
Το ΣΕΠ έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008
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efnpge@sep.org.gr.
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ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΛΕΜΒΩΝ
Φέτος θα δοθεί η δυνατότητα κάθε πλήρωµα να συµµετάσχει αποκλειστικά µε µέλη του Σ.Ε.Π. και
ειδικότερα µόνο µε Βαθµοφόρους & µέλη Προσκοπικών ∆ικτύων δίνοντας την ευκαιρία σε
περισσότερους ενήλικους να χαρούν την φυσιογνωµία των παραδοσιακών αγώνων ακόµη και αν
δεν συµµετέχουν µε Λέµβο φυσικά ανάλογα την διαθεσιµότητα σε θέσεις πληρωµάτων.
Όσοι δεν συµµετέχουν µε Λέµβο πρέπει να επικοινωνήσουν µε δήλωση πρόθεσης µε mail στο
efnpge@sep.org.gr µέχρι τις 19/5/2016 αναφέροντας στοιχεία επικοινωνίας και καθήκοντα στο
Σ.Ε.Π.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι η συµµετοχή µας στη S.C.Y.Regatta των Σπετσών θα περιλαµβάνει και
φέτος δράση προσφοράς των πληρωµάτων προς την Αναργύρειο & Κοργιαλένειο Σχολή , που επί
σειρά ετών µας φιλοξενεί και σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε ότι πέρυσι λάβαµε ιδιαίτερες
ευχαριστίες για την προσφορά µας στους κήπους της Σχολής .
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΕΜΒΩΝ
Η Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να
οργανωθεί και φέτος η µεταφορά των Ναυτοπροσκοπικών Λέµβων οµαδικά µε χαµηλό κόστος και
ασφάλιση µεταφοράς, καθώς και η δωρεάν διαµονή των πληρωµάτων που θα δηλωθούν έγκαιρα.

∆ιευκρινίζεται ότι ανάλογα των συµµετοχών θα χρειαστεί να αναληφθεί µέρος του κόστους από
κάθε Κλιµάκιο που θα συµµετάσχει ανά Λέµβο και ανάλογα την απόσταση από το προορισµό
συµµετοχής.
Για να καθοριστεί το ύψος της συµµετοχής και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το
κόστος για κάθε Λέµβο ανά προορισµό παρακαλείστε να ανταποκριθείτε έγκαιρα και άµεσα µέχρι
την καταληκτική ηµεροµηνία 19/05/2016.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούνται τα Κλιµάκια που διαθέτουν Ναυτοπροσκοπικά Σκάφη
και επιθυµούν να συµµετάσχουν στους Αγώνες, να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας
στην Ειδικότητα Ναυτοπροσκόπων ΓΕ efnpge@sep.org.gr σχετικό mail που να περιλαµβάνει τα
διακριτικά του Σκάφους (όπως Αριθµό Λεµβολογίου – Όνοµα Σκάφους),την ακριβή σύνθεση των
µελών του πληρώµατος καθώς και τις κενές θέσεις πληρώµατος/ανά Λέµβο το αργότερο µέχρι
19/05/2016 & τον αγώνα για τον οποίον είναι επιθυµητή η συµµετοχή (π.χ. C.C.Y.RACE ή S.C.Y.
REGATTA), ώστε να λάβουν στη συνέχεια λεπτοµερείς οδηγίες.
Επισηµαίνεται ότι οι Λέµβοι του Σ.Ε.Π. έχουν υποχρεώσεις που ορίζονται από τον ΓΚΛ 20 µέχρι και
του νεότερου ΓΚΛ 53 και αναφέρονται µε σαφήνεια στον Κανονισµό Ασφάλειας Πλου
Ναυτοπροσκοπικών Λέµβων.
Έτσι όσες Λέµβοι θα συµµετάσχουν στους Αγώνες πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας σε
ισχύ που περιλαµβάνει Βεβαίωση Ναυπηγού Μηχανικού, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο µε επέκταση για
τους αγώνες αυτούς (δαπάνη Σ.Ε.Π.), καθώς και τις τυπικές και ουσιαστικές σηµάνσεις, εφόδια και
σύµφωνα µε την προκήρυξη θα πρέπει να φέρουν µηχανή.
Επίσης όλα τα Σκάφη θα πρέπει να έχουν καταµετρηθεί από τον καταµετρητή του αγώνα σε
συνεργασία µε την Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. και σε περίπτωση που υπάρχει
ανάγκη καταµέτρησης να επικοινωνήσετε άµεσα µε τον έφορο Ν/Π ΓΕ michail.mtr@gmail.com.

Όσοι θέλουν να ενηµερωθούν για το event και τις προκηρύξεις των αγώνων µπορούν να
ανατρέξουν και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.ycg.gr & www.corfusailing.gr.
Στην προκήρυξη των αγώνων υπάρχει η υποχρέωση της αποστολής φόρµας συµµετοχής µε
καταληκτικές ηµεροµηνίες. Τη φόρµα αυτή συµπληρώνοντας την θα πρέπει να την αποστείλετε
υποχρεωτικά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση efnpge@sep.org.gr.
Οι παραδοσιακές µας Λέµβοι, στολίδι στο θαλάσσιο στίβο µε τα πληρώµατα των Ναυτοπροσκόπων
µας, ας διεκδικήσουν και φέτος ανεπανάληπτες εµπειρίες του «καλού» αγώνα.
Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος

