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KARPATHOS 2013

ODYSSEY of SPEED 2013
Ελλάδα - Κάρπαθος
01.03.2013 - 30.09.2013

Προκήρυξη Εκδήλωσης (Έκδ. 2.1)

Το Event
H εκδήλωση περιλαμβάνει διάφορες δεξιότητες των κλάσεων speed και slalom
windsurfing, εξ ου και η ονομασία την «Οδύσσεια της Ταχύτητας», σε αντιστοιχία με την
πολυμήχανη φύση του Οδυσσέα και τις ποικίλες περιπέτειες που κλήθηκε να ξεπεράσει
στην Οδύσσειά του.
Η φιλοσοφία αυτής της εκδήλωσης είναι να φέρει κοντά ανθρώπους από όλο τον κόσμο,
που απολαμβάνουν το πάθος του windsurfing καταγράφοντας υψηλές ταχύτητες. Ως εκ
τούτου η συμμετοχή είναι ανοικτή για όλους, ανεξάρτητα από το επίπεδο δεξιοτήτων, από
τους freeriders που απολαμβάνουν τη διασκέδαση του windsurfing μέχρι αφοσιωμένους
speeders υψηλού επιπέδου.
Αντί να επικεντρωθεί στη μέγιστη ταχύτητα μόνο, η Οδύσσεια της Ταχύτητας δίνει τη
δυνατότητα συναγωνισμού σε διάφορους τομείς του speed/slalom (όπως ταχύτερη πόντζα
= alpha racing κλπ). Με τον τρόπο αυτό ευελπιστούμε να παρακινήσει να συμμετέχουν
έλληνες και διεθνείς windsurfers, σε κάθε ελληνική παραλία, οι οποίοι ενδεχομένως να
είναι απρόθυμοι να ανταγωνίζονται σε εξειδικευμένες εκδηλώσεις speed ή/και που δεν
έχουν τον πολύ εξειδικευμένο εξοπλισμό. Με αυτή τη λογική θα υπάρχει και ειδική
κατάταξη για τους συμμετέχοντες με τους freeride εξοπλισμό (βλ. λεπτομέρειες
παρακάτω).
1

Notice of Race Ver. 2.1 – Odyssey of Speed 2013

Τοποθεσία
Η Οδύσσεια της ταχύτητας πραγματοποιείται σε όλες τις παραλίες windsurfing στην
Ελλάδα, όπως αυτές έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το www.gps-speedsurfing.com.
Ημερομηνία
Η «Οδύσσεια της Ταχύτητας» θα πραγματοποιηθεί από τις 01.03.2013 έως τις 30.09.2013.
Κανονισμοί
Οι Βασικοί Κανόνες του www.gps-speedsurfing.com έκδοση 9.0 (αναφ. 1) ισχύουν.
(http://www.gps-speedsurfing.com/default.aspx?mnu=item&item=BasicRules)
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δύο διαφορετικές κατηγορίες με δύο διαφορετικές
κατατάξεις:
1. “TITANS”-Class για Speedsurfers
2. “EXCITΕ”-Class για freeriders (η κατηγορία συνιστάται για χρήση σε μη-speed
εξοπλισμό ή ενοικίαση εξοπλισμού από τους τοπικούς σταθμούς surf)
H κατηγορία “EXCITE” αφορά freeriders, οι σοβαροί speedsurfers συνιστάται να
ανταγωνιστούν στην κατηγορία των «Τιτάνων». Κάθε surfer μπορεί να συμμετέχει σε μία
μόνο κατηγορία, είτε “TITANS” ή “EXCITE”. Εκτός από αυτό, κάθε windsurfer που έχει
καταγράψει στο www.gps-speedsurfing.com μέγιστη ταχύτητα (2sec) υψηλότερη από
38knots και/ή είναι εγγεγραμμένος αναβάτης των ISWC ή PWA δεν επιτρέπεται να
ανταγωνίζονται στην κατηγορία “EXCITE”.
Κατάταξη / Αποτελέσματα
1. “TITANS”-Class για Speedsurfers
Θα ληφθούν υπόψη για την κατάταξη οι ακόλουθες κατηγορίες (βλ. αναφ.1 §12):


Cat. Α:

2 δευτερόλεπτα GPS max. ταχύτητα
(Software calculated highest speed)



Cat. Β:

Μέσος όρος των πέντε ταχύτερων πλεύσεων διάρκειας 10sec
(Software calculated average speed over 10 seconds, the AVG is calculated over the 5x 10 sec runs)



Cat. C:



Cat. D:

500 m max GPS.
(Software calculated average speed over ‘one’ run of minimal 500 meters)

Μέση ταχύτητα μίας ώρας
(Software calculated average speed over 3600 seconds)



Cat. Ε:

Alpha Racing (500)
(Software calculated speed over ‘one’ run of 500m with a gybe and a proximity at the startpoint of 50m)



Cat. F:

Η μέγιστη απόσταση που διανύθηκε κατά μία ημέρα (24 ώρες)
(Distance sailed during 24 hours)

Για την κατηγορία των «Τιτάνων» αποτέλεσματα κάθε session πρέπει να ανέβουν στο
www.gps-speedsurfing.com χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης αποστολής του
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εγκεκριμένου λογισμικού αξιολόγησης (βλ. αναφ. 1. §8). Επιτρέπονται τα πολλαπλά
session κατά τη διάρκεια μιας ημέρας (βλέπε αναφ. 1 §13), ωστόσο θα πρέπει να
αποφεύγεται. Session πρέπει να ανεβαίνουν στο site το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την
πραγματοποίησή τους και το αργότερο μέχρι 30.09.2013, ώρα 20:00. Τα sessions που θα
αναρτηθούν μετά την προθεσμία αυτή, δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατάταξη.
Όλα τα GPS data πρέπει να είναι διαθέσιμα για τυχόν έλεγχο από τον timekeeper ανά
πάσα στιγμή.
Κατάταξη: Για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα υπάρχει χωριστή κατάταξη. Για
κάθε κατηγορία όλοι οι συμμετέχοντες απονέμονται βαθμολογία που αντιστοιχεί στην θέση
της κατάταξης τους, εκτός από τον πρώτο, οποίος απονέμεται 0,7 βαθμούς. Οι
αγωνιζόμενοι που δεν θα παρέχουν ένα αποτέλεσμα για μια κατηγορία κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης ή που αποκλείονται, θα απονέμονται τους βαθμούς που δόθηκαν για την
τελευταία δυνατή θέση στην εκάστοτε κατάταξη.
Η Γενική Κατάταξη, η οποία θα αναδείξει τον νικητή του event, θα υπολογίζεται
αθροίζοντας τις βαθμολογίες από όλες τις κατηγορίες.
2. “EXCITE”-Class
Για λόγους απλότητας, στην κατηγορία “EXCITE” θα υπολογίζεται μόνο η CatΑ: 2
δευτερόλεπτα GPS max. Ταχύτητες κατά τη διάρκεια κάθε session θα ληφθούν υπόψη. Τα
GPS data πρέπει επίσης να ανεβούν στο www.gps-speedsurfing.com και να
χαρακτηρίζονται ως “EXCITE-Class” στο χώρο των σχολίων. Επικοινωνήστε μαζί μας αν
χρειάζεστε βοήθεια για τις διαδικασίες session uploading.
Η κατάταξη θα γίνει με βάση όλα τα αποτελέσματα που θα ανεβούν σε όλη την περίοδο.
Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.odysseyofspeed.org, τις
ιστοσελίδες www.gps-speedsurfing.com, www.speedslalom.gr και στους σταθμούς που
συμμετέχουν στο χώρο της Καρπάθου.
Εξοπλισμός
Προβλέπεται windsurfing εξοπλισμός.
GPS Εξοπλισμός
Οι επίσημες συσκευές GPS της «Οδύσσειας της Ταχύτητας» είναι η LOCOSYS GT31/BGT-31. Αυτό είναι το μόνο GPS σήμερα που συνίσταται από διεθνείς οργανώσεις
GPS ταχύτητας. Μόνο τα sessions που καταγράφονται από GT-31 (και GT-11) μονάδες θα
αναγνωριστούν.
LOCOSYS GT-31 GPS Μονάδες incl. αδιάβροχες θήκες AQUAPAC θα είναι διαθέσιμες:
 Στην Κάρπαθο για την ενοικίαση χωρίς κόστος.
 Στην υπόλοιπη Ελλάδα, κατόπιν συνεννόησης με HSSWA (info@speedslalom.gr)
Αν χρειαστεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν από την εκδήλωση σχετικά με τις
συσκευές GPS.
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Για εγγεγραμμένους αναβάτες της εκδήλωσής μας, έχουμε μια περιορισμένη προσφορά
που διατίθεται για την προώθηση GPS speedsurfing πακέτου, το οποίο περιλαμβάνει ένα
LOCOSYS GT-31 GPS και μία αδιάβροχη Aquapac Θήκη 217. Η τιμή για αυτό το πακέτο
είναι 120,00€ συν τα έξοδα αποστολής (please contact info@odysseyofspeed.org)
Κόστος συμμετοχής
Η Οδύσσεια της ταχύτητας είναι δωρεάν και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
Βραβεία και έπαθλα
Ο νικητής του “TITANS”-Class θα τιμηθεί με τον τίτλο “Odysseus of Speed 2013” και θα
λάβει το ταξιδεύουν τρόπαιο (travelling trophy) της «Οδύσσειας της Ταχύτητας».
HSSWA - Τίτλοι Speed King
Εκτός από την κύριο τρόπαιο, μεταξύ όλων των συμμετεχόντων της «Οδύσσειας της
ταχύτητας», ο HSSWA θα απονείμει τον/τους τίτλο/ους "HSSWA Speed King of
....." σε κάθε παραλία/spot της εκδήλωσης, η οποία θα παρουσιάσει κατάταξη με
περισσότερα από 5 άτομα. Για τον “Speed King” θα μετράνε μόνο το γρηγορότερο
5x10sec (Cat. Β). Κάθε "King" (ή "Queen"!) θα παραλάβει το βραβείο του/της κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης απονομής των νικητών του HSSWA Overall Ranking!
Ήδη επιβεβαιωμένα έπαθλα, (λεπτομέρειες απονομών θα ακολουθήσουν):
• (1) μία εβδομάδα δωρεάν διαμονή στα νέα Suites Thalassa σε Αφιάρτη (έγκυρα εκτός της
υψηλής σεζόν)
• (2) VECTORFINS Maui fin (τύπος Σλάλομ)
• (3) MAUI Fins ULTRA (ελεύθερης επιλογής)
• (1) εβδομάδα δωρεάν ενοικίαση εξοπλισμού στο CLUB MISTRAL Κάρπαθος
• (4) LOCOSYS GT-31 GPS μονάδες
• (4) AQUAPAC αδιάβροχο περιπτώσεις
• (1) GO κάμερα HD Bandit χορηγία από SURF TOOLS
Ασφάλεια
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τον εαυτό του και μπορεί να
αποκλειστεί, αν αυτός/αυτή εκθέτει τον εαυτό του/της ή άλλους σε άσκοπο κίνδυνο.
Εάν χρησιμοποιούνται επιπλέον βάρη σε γιλέκο πρέπει να υποστηρίζει τις βάρη ή
ισοδύναμο που παρέχει μία θετική πλευστότητα των βαρών. Στολή, κλπ. δεν υπολογίζονται
ως συσκευές επίπλευσης. Οι συμμετέχοντες που αρνούνται να παρέχουν βοήθεια σε
όσους δείχνουν το σήμα έκτακτης ανάγκης θα αποκλείονται.
Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μέρος στις συναντήσεις με αποκλειστικά δική τους
ευθύνη. Οι συμμετέχοντες πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας για τα θαλάσσια
αθλήματα και οφείλουν να φοράνε σωσίβια θαλάσσης (life vests) ή και άλλα προστατευτικά
με δική τους ευθύνη. Κάθε αναβάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να έχει όλες τις
ασφαλιστικές καλύψεις που απαιτούνται. Ο διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
για επιχειρήσεις διάσωσης, ούτε τα ατυχήματα αγωνιστικών.
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Χορηγοί
Η «Οδύσσεια της ταχύτητας», υποστηρίζεται από τους ακόλουθους χορηγούς:









LOCOSYS Technology
AQUAPAC International
VECTORFINS Maui
MAUI Ultra Fins
Thalassa Suites
SURF TOOLS
CLUB MISTRAL Karpathos
www.gps-speedsurfing.com

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για περαιτέρω χορηγία.
Οργάνωση
Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Tim Otte, σε στενή συνεργασία με τον Σύνδεσμο
αθλητών Hellenic Speed Slalom Windsurfing Association (HSSWA).
Επικοινωνία
info@odysseyofspeed.org
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