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Άρθρο 11.
1.1

Συμπεριιλαμβανόμενες Ιστιοδρρομίες

ΣΣτον υπολογγισμό της Ετή
ήσιας Κατάτα
αξης συμπερ
ριλαμβάνοντται όλες οι ισστιοδρομίες που
α
αποτελούν το
τ επίσημο πρόγραμμα
π
α
αγώνων της ΕΑΘ, εξαιρουμένων των ιστιοδρομιώ
ών για τις
ο
οποίες:
11.1.1 Υπάρ
ρχουν οποιοιδήποτε περριορισμοί στο
ο δικαίωμα συμμετοχής
σ
πέραν όσωνν
αναγγράφονται στις
σ Ειδικές Δ
Διατάξεις τηςς ΕΑΘ/ΕΙΟ για
α Αγώνες Αννοικτής Θαλά
άσσης, με
αποττέλεσμα τα αποκλειόμεν
α
να σκάφη να
α μην έχουν δυνατότητα
δ
συμμετοχήςς σε
συμπ
περιλαμβανό
όμενη ιστιοδδρομία που εκκινεί
ε
την ίδ
δια ημέρα σττην ίδια περ
ριφέρεια.
11.1.2

1.2

Προκκηρύχθηκαν σε διαφορεετική ημερομ
μηνία ή με διιαφορετική δδιαδρομή απ
πό την
προβ
βλεπόμενη στο
σ επίσημο πρόγραμμα
α αγώνων χωρίς την έγγρ αφη έγκριση
η της ΕΑΘ.

ΕΕπισημαίνετται ότι για τη
η βαθμολόγηηση μιας ιστιιοδρομίας σττην Ετήσια ΚΚατάταξη ΕΑΘ
Θ, δεν είναι
υ
υποχρεωτικό
ό να έχει υπο
ολογιστεί γε νική κατάταξη (overall) για
γ κάποια κκατηγορία ισ
σοζυγισμού.

Άρθρο 22.

Κατατάξξεις Περιφερ
ρειών ORCi κκαι ORC Club
b

2.1

ΥΥπολογίζονται κατατάξεις ORCi και O
ORC Club για
α κάθε μία απ
πό τις περιφ
φέρειες Βορεείου
Α
Αιγαίου, Ευβ
βοϊκού, Θερμ
μαϊκού, Ιονίοου, Κεντρικής Ελλάδας, Κρήτης,
Κ
Νήσω
ων Αιγαίου, Νότιας
Π
Πελοποννήσ
σου, Πατραϊκκού‐Κορινθια
ακού και Σαρ
ρωνικού.

2.2

Κ
Κάθε σκάφος συμμετέχεει στις παραπ
πάνω κατατά
άξεις της περ
ριφέρειας σττην οποία υπ
πάγεται, με
ττις παρακάτω
ω προϋποθέέσεις:
22.2.1 Το σκάφος κατέχχει το αντίσττοιχο πιστοποιητικό.
22.2.2

Το σκάφος έχει συμμετάσχει
σ
ι σε μία τουλλάχιστον ιστιοδρομία το υ επισήμου
κ το πιστοπ
ποιητικό του ήταν σε ισχύ την ημεροομηνία διεξαγωγής της
προγγράμματος και
ιστιο
οδρομίας.

22.2.3

Η πεεριφέρεια σττην οποία υπ
πάγεται το σκκάφος είναι εκείνη στην οποία ανήκει ο Όμιλος
στη δύναμη
δ
του οποίου εντά
άσσεται το σκάφος.
σ
Στην περίπτωση αλλαγής τηςς
περιιφέρειας ενό
ός σκάφους κκατά την διά
άρκεια του έττους, θα θεω
ωρείται ότι η περιφέρεια
α
στηνν κατάταξη της οποίας συ
υμμετέχει, είίναι η πιο πρ
ρόσφατη.

Άρθρο 33.

Συγχώνεευση Κατατά
άξεων Περιφ
φερειών ORC
Ci και ORC Club

3.1

ΣΣτην περίπτω
ωση που στη
ην περιφέρειια υπάρχουνν λιγότερα απ
πό πέντε (5) σκάφη συμμετέχοντα
σ
σε μία από τις
τ κατατάξειις ORCi ή OR
RC Club, τότε θα υπολογίζεται μόνον γενική κατά
άταξη ORC,
μ
με συγχώνευ
υση των απο
οτελεσμάτωνν των ιστιοδρ
ρομιών.

3.2

Δ
Δεν θα υπολλογίζεται καττάταξη για μίία περιφέρεια στην περίίπτωση που ττα συμμετέχχοντα
σ
σκάφη είναιι λιγότερα απ
πό πέντε (5)..
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Άρθρο 44.

Ειδικές Κατατάξεις
Κ
Σαρωνικού
Σ
O
ORCi και ORC Club με GP
PH

4.1

ΕΕιδικά για τη
ην περιφέρειια Σαρωνικο ύ, θεσπίζοντται πλέον της γενικής ετήήσιας κατάτα
αξης και οι
εειδικές κατα
ατάξεις ORCi και ORC Clu b με βάση το
ον γενικό βα
αθμό ικανότηητας (GPH). Η
β
βαθμολογία των κατατάξεων αυτών προκύπτει από
α την γενική κατάταξηη.

4.2

Ο
Ορίζονται οιι παρακάτω ειδικές
ε
κατα
ατάξεις Σαρω
ωνικού ORCi και
κ ORC Clubb:

4.3

44.2.1

ORCi 1, για σκάφ
φη ORCi με G
GPH μικρότερ
ρο του 635.

44.2.2

ORCi 2, για σκάφ
φη ORCi με G
GPH μεγαλύττερο ή ίσο το
ου 635 και μιικρότερο του
υ 685.

44.2.3

ORCi 3, για σκάφ
φη ORCi με G
GPH μεγαλύττερο ή ίσο το
ου 685.

44.2.4

Club
b 1, για σκάφ
φη ORC Club με GPH μικρ
ρότερο του 700.

44.2.5

Club
b 2, για σκάφ
φη ORC Club με GPH μεγα
αλύτερο ή ίσ
σο του 700 κα
αι μικρότερο
ο του 780.

44.2.6

Club
b 3, για σκάφ
φη ORC Club με GPH μεγα
αλύτερο ή ίσ
σο του 780.

ΤΤα σκάφη κα
ατατάσσοντα
αι σε μία απόό τις παραπά
άνω κατηγορ
ρίες σύμφωννα με το GPH
H του
π
πρώτου πισττοποιητικού τους για το 2014. Η κατηγορία του σκάφους
σ
πα
αραμένει ίδια
α για όλο το
α
αθλητικό έτο
ος, ανεξάρτη
ητα από τυχόόν μεταβολές του GPH του σκάφουςς.

Άρθρο 55.
5.1

Κατατάξξεις IRC

ΥΥπολογίζονται οι παρακά
άτω κατατάξξεις IRC:
55.1.1 Γενικκή Κατάταξη
η Επικράτεια
ας, στην οπο
οία συμμετέχχουν όλα τα σκάφη που έχουν λάβειι
μέρο
ος σε μία του
υλάχιστον ισστιοδρομία που
π αναφέρεεται στο Άρθθρο 1.
55.1.2

Κατά
άταξη Εκτός Κέντρου, η βαθμολογία
α της οποίας προκύπτει α
από την γενικκή
κατά
άταξη. Συμμεετέχουν τα σσκάφη που ενντάσσονται στην
σ
δύναμηη ομίλου που
υ ανήκει σε
οποιιαδήποτε περιφέρεια πλλην Σαρωνικο
ού.

55.1.3

IRC 1,
1 η βαθμολο
ογία της οποοίας προκύπττει από την γενική
γ
κατάτταξη. Συμμεττέχουν τα
σκάφ
φη με TCC μεεγαλύτερο ή ίσο του 1,04
40.

55.1.4

IRC 2,
2 η βαθμολο
ογία της οποοίας προκύπττει από την γενική
γ
κατάτταξη. Συμμεττέχουν τα
σκάφ
φη με TCC μιικρότερο του
υ 1,040.

55.1.5

Τα σκάφη
σ
κατατάσσονται σττις κατηγορίεες IRC 1 και IRC 2 σύμφω
ωνα με το TCC
C του
πρώ
ώτου πιστοπο
οιητικού του ς για το 2014
4. Η κατηγορ
ρία του σκάφ
φους παραμένει ίδια για
α
όλο το
τ αθλητικό έτος, ανεξά ρτητα από τυχόν μεταβο
ολές του TCCC του σκάφους.

Άρθρο 66.

Είδη Ιστιοδρομιών

6.1

ΕΕλεγχόμενου
υ Στίβου: Μό
όνο οι ιστιοδδρομίες με διαδρομές
δ
όρ
ρτσα – πρύμμα, ολυμπιακκό τρίγωνο ή
ττραπέζια, όπ
πως περιγράφονται στο Π
Προσάρτημα
α A του Παρα
αρτήματος L (Addendum
mA
A
Appendix L) των RRS. To
o σημείο στρροφής Νο1 τω
ων ανωτέρω διαδρομών θα πρέπει να
ν είναι
ττοποθετημέννο ως προς το
τ μέσον τηςς γραμμής εκκκίνησης στιςς 0 ο ή στις 1880ο με τον άνεμο.
ά

6.2

ΕΕλεύθερης Πλεύσης:
Π
Όλλες οι ιστιοδρρομίες που δεν
δ ανήκουν στην παραππάνω κατηγο
ορία.
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Άρθρο 77.

Βαθμολογία

7.1

Η συνολική βαθμολογία
β
του σκάφου
υς στην κατά
άταξη προκύπ
πτει από τηνν άθροιση τη
ης
β
βαθμολογίας της θέσης του
τ σκάφου
υς σε κάθε μίία από τις πρ
ροσμετρώμεννες στην καττάταξη
ιιστιοδρομίεςς σύμφωνα με
μ το Άρθρο 8 και το Άρθ
θρο 9.

7.2

Η βαθμολογία της θέσηςς του κάθε σ κάφους προ
οκύπτει από τον
τ τύπο:
R+2)) * 100 * B όπου:
sqrt(S*M/(R
77.2.1 S = Πλήθος
Π
κανο
ονικώς εκκινηησάντων σκα
αφών
77.2.2 R = θέση
θ
τερματισμού του σ κάφους
77.2.3 Μ = Συντελεστήςς απόστασηςς, με τιμή 25 για τις ιστιο
οδρομίες Ελεεγχόμενου Στίβου, το δε
μήκο
αυτικά μίλια
ος της ιστιοδ
δρομίας σε να
α στρογγυλοπ
ποιημένο σττον πλησιέσττερο
ακέρ
ραιο για τις ιστιοδρομίεςς Ελεύθερης Πλεύσης.
77.2.4 B = Συντελεστής
Σ
βαρύτητας, που εξαρτάται από το διοργανωτή
δ
όόμιλο.

7.3

Ο συντελεσττής βαρύτητα
ας ιστιοδρομ
μίας ορίζεται από την ΕΑ
ΑΘ σύμφωνα
α με το Άρθρο
ο 16.4 των
ΕΕιδικών Διαττάξεων της ΕΑΘ/ΕΙΟ
Ε
για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσ
σσης.

7.4

ΕΕιδικώς για την
τ περιφέρεια Σαρωνικκού, ο συντελλεστής βαρύτητας μιας δδιοργάνωσηςς, που
π
πραγματοπο
οιείται από κοινού
κ
από δδύο (2) ή περ
ρισσότερους Ομίλους, θα
α αυξάνεται κατά ένα
δ
δέκατο της μονάδας
μ
(0,1
1) για κάθε έέναν από του
υς συμμετέχο
οντες Ομίλουυς. Προϋπόθ
θεση για την
α
αύξηση του συντελεστή βαρύτητας εείναι η κατάργηση μιας διοργάνωση
δ
ης από όσες
σ
συμπεριλαμβάνονταν σττο επίσημο π
πρόγραμμα αγώνων
α
της ΕΑΘ/ΕΙΟ τουυ προηγούμεενου
α
αγωνιστικού
ύ έτους, για κάθε
κ
επιπλέοον του ενός Όμιλο
Ό
που συμμετέχει
σ
σστη συνδιοργγάνωση. Ως
β
βάση για τηνν αύξηση του
υ συντελεστήή βαρύτηταςς λαμβάνετα
αι ο υψηλότεερος από του
υς
σ
συντελεστέςς βαρύτητας των συνδιορργανωτών Ομίλων.

7.5

ΣΣτην περίπτω
ωση δύο ή περισσοτέρω ν ιστιοδρομιών μιας διοργάνωσης, σστις οποίες
σ
συμμετέχουνν τα ίδια σκά
άφη, με ταυττόχρονη εκκίίνηση και δια
αφορετικά σσημεία τερμα
ατισμού,
κκάθε σκάφος θα βαθμολλογείται μόννον για την ισ
στιοδρομία με
μ την μεγαλλύτερη απόσ
σταση στην
ο
οποία τερμά
άτισε κανονικκά.

7.6

ΣΣκάφη που δήλωσαν
δ
συμμετοχή αλλλά δεν ήρθανν στην εκκίνη
ηση (DNC), ή δεν εκκίνησ
σαν (DNS),
ή ακυρώθηκκαν (DSQ, OC
CS, BFD, DNE , DGM) βαθμ
μολογούνται με μηδέν (00) βαθμούς. Σκάφη που
δ
δεν τερμάτισ
σαν (DNF) ή αποσύρθηκα
αν από την ιστιοδρομία (RET) βαθμοολογούνται με
μ το 10%
ττων βαθμώνν του τελευτα
αίου σκάφου
υς.

7.7

ΣΣτην περίπτω
ωση που ένα
α σκάφος έχεει βαθμολογγηθεί σε μία ιστιοδρομίαα DNE, αυτή η
ιιστιοδρομία δεν θα εξαιρείται από ττο Ranking List.

7.8

Β
Βαθμολογού
ύνται μόνον τα
τ σκάφη ποου είχαν έγκυρο και σε ισ
σχύ πιστοποοιητικό την ημερομηνία
εεκκίνησης τη
ης ιστιοδρομ
μίας.

7.9

ΤΤυχόν ισοβα
αθμίες λύονται υπέρ του σκάφους πο
ου συγκέντρω
ωσε τους πεερισσότερους βαθμούς
σ
σε μία ιστιοδ
δρομία.

7.10

Η βαθμολογία κάθε ιστιο
οδρομίας σττρογγυλοποιείται στο ακέραιο.

Άρθρο 88.
8.1

Προσμεττρώμενες Ισ
στιοδρομίες κατατάξεωνν ORCi και ORC Club

ΓΓια τον υπολλογισμό της συνολικής
σ
β αθμολογίας ενός σκάφο
ους στην κατά
σμετράται
άταξη, προσ
κκατά μέγιστο
ο το 50% τωνν ιστιοδρομιιών της περιφ
φέρειας στην οποία ανή κει το σκάφο
ος στις
ο
οποίες βαθμ
μολογήθηκε με την υψηλλότερη βαθμ
μολογία, με μέγιστο
μ
τις είίκοσι (20) ισ
στιοδρομίες,
μ
με τις παρακκάτω εξαιρέσ
σεις:
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8.2

88.1.1

Στηνν περίπτωση που οι ιστιοοδρομίες είνα
αι περισσότεερες από δέκκα (10) και λιγότερες
λ
από είκοσι (20) προσμετρών
π
νται δέκα (10
0) ιστιοδρομίες.

88.1.2

Στηνν περίπτωση που οι ιστιοοδρομίες είνα
αι δέκα (10) ή λιγότερες προσμετρώνται όλες.

Ό
Όταν το σκάφος συμμετέέχει σε ιστιοοδρομίες που
υ γίνονται σεε διαφορετικκή περιφέρεια από
α
αυτήν στην οποία
ο
υπάγεεται, η βαθμοολογία που επιτυγχάνει μεταφέρετα
αι ως επιδότη
ηση στην
κκατάταξη της περιφέρειά
άς του.
88.2.1 Το πλήθος
π
των μεταφερομέν
μ
νων ιστιοδρο
ομιών των οπ
ποίων η βαθθμολογία μετταφέρεται
στηνν κατάταξη της περιφέρεειας του σκάφ
φους, δεν μπ
πορεί να υπεερβαίνει το πλήθος
π
των
ιστιο
οδρομιών της οικείας πε ριφέρειας οι οποίες προ
οσμετρώνταιι στην βαθμο
ολογία της
κατά
άταξης του σκάφους.
88.2.2

Άρθρο 99.
9.1

Επίσ
σης, το πλήθο
ος των μεταφ
φερομένων ιστιοδρομιώ
ών ανά περιφ
φέρεια δεν μπορεί να
υπερ
ρβαίνει το πλλήθος των π ροσμετρωμέένων ιστιοδρ
ρομιών της ππεριφέρειας από την
οποίία μεταφέρο
ονται, σύμφω
ωνα με όσα ορίζονται
ο
στο
ο παρόν Άρθθρο.

Προσμεττρώμενες Ισ
στιοδρομίες κατατάξεωνν IRC

ΓΓια τον υπολλογισμό της συνολικής
σ
β αθμολογίας ενός σκάφο
ους στην κατά
σμετρώνται
άταξη, προσ
κκατά μέγιστο
ο είκοσι (20)) ιστιοδρομίεες στις οποίεες το σκάφοςς βαθμολογήήθηκε με τηνν
υ
υψηλότερη βαθμολογία
β
.

Άρθρο 110. Ενημέρω
ωση Κατάταξης
10.1

Η κατάταξη θα
θ υπολογίζζεται και θα δδημοσιεύετα
αι στον δικτυ
υακό τόπο τηης ΕΑΘ κάθεε εβδομάδα.
Η βαθμολογία της κατάτταξης θα θεω
ωρείται αυτο
οδικαίως οριστική 20 ημέέρες μετά τη
ην
π
πραγματοπο
οίηση της τελλευταίας ισττιοδρομίας τη
ης της περιφ
φέρειας, ανεξξαρτήτως το
ου εάν έχουνν
α
αποσταλεί ή όχι επισήμω
ως τα αποτελλέσματα από
ό τους διοργγανωτές ομίλλους.

10.2

Η 15η Ιανουα
αρίου του επ
πομένου έτο υς είναι η τεελική ημερομ
μηνία μέχρι ττην οποία θα
α γίνονται
δ
δεκτές αιτήσ
σεις διορθώσ
σεων επί τωνν καταχωρισ
σθέντων αποττελεσμάτωνν ιστιοδρομιώ
ών, καθώς
κκαι οποιουδήποτε άλλου
υ στοιχείου μ
μπορεί να επ
πηρεάσει τηνν βαθμολογίία της κατάταξης.

Άρθρο 111. Ανακήρυ
υξη Νικητώνν ‐ Έπαθλα
11.1

ΓΓια κάθε περ
ριφέρεια καιι για κάθε κα
ατάταξη ανακηρύσσοντα
αι νικητές καιι βραβεύοντται τα
σ
σκάφη που θα
θ συγκεντρώσουν την υ
υψηλότερη βαθμολογία.
β
Ο αριθμός ττων νικητών ορίζεται
α
ανάλογα με το πλήθος τω
ων συμμετεχχόντων σκαφ
φών στην κατάταξη, ως εεξής:
111.1.1 5 σκάφη
1ος ννικητής
111.1.2 6 έω
ως 9 σκάφη
1ος κκαι 2ος νικητή
ής
ος
ος
ος
111.1.3 10 σκάφη
σ
και άννω
1 , 2 και 3 νιικητής

11.2

Β
Βραβεύεται επίσης το σκκάφος που δδιήνυσε τα περισσότερα
π
μίλια σε αγώ
ώνες και το σκάφος
σ
που
ττερμάτισε σττις περισσόττερες ιστιοδρρομίες, βάσεει των αποτελεσμάτων ππου στέλνουνν στην ΕΑΘ
ο
οι διοργανωτές όμιλοι, από
α τα οποία
α υπολογίζοννται οι ετήσιιες κατατάξεεις.

4

