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ΘΕΜΑ 1:  ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΑΘ 2022 
 

Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας  
έχει την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσει 

στην Απονομή της Ετήσιας Κατάταξης Αγώνων Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 2022  

Η εκδήλωση  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19:00 
στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδη (Πλανητάριο) 

Λ. Συγγρού 387, 175 64 Παλαιό Φάληρο (είσοδος από Πεντέλης 11) 
  
Παρακαλούνται οι Όμιλοι να ενημερώσουν τα μέλη τους. Τα οριστικά αποτελέσματα της Ετήσιας 
Κατάταξης της ΕΑΘ  είναι διαθέσιμα από την 16η Ιανουαρίου 2023 στο δικτυακό τόπο της ΕΑΘ 
(www.offshore.org.gr). Σημειώνεται επίσης ότι είναι διαθέσιμα και τα στατιστικά στοιχεία αγώνων, 
σκαφών και Ομίλων, τα οποία περιλαμβάνουν την πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα του έτους, δηλαδή 
τις ιστιοδρομίες του συνόλου των αγωνιζομένων σκαφών, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη στην 
Ετήσια Κατάταξη. 
 
  
ΘΕΜΑ 2:    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΜΙΛΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2022 
 
 Η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των Ομίλων με δραστηριότητα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, θα 
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΙΟ, την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 και ώρες 
11:00-13:30. 
 

Αρ πρωτ.: 5900 
Hμερομηνία 26/1/2023 
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Κάθε Όμιλος με δραστηριότητα ανοικτής θαλάσσης (διοργάνωση αγώνων ή συμμετοχή αθλητών) 
μπορεί: 
 

• Να ορίσει έναν εκπρόσωπό του και έναν αναπληρωματικό για συμμετοχή στη Συνδιάσκεψη 
• Να αποστείλει τα θέματα με σύντομη περίληψή τα οποία προτίθεται να αναπτύξει ο 

εκπρόσωπος του κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 
Η δήλωση εκπροσώπησης και τα προς συζήτηση θέματα πρέπει να αποσταλούν με επιστολή των 
Ομίλων προς την ΕΑΘ (email) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023. 
Θέματα που δεν έχουν κατατεθεί έως τις 14/2 στο email της ΕΑΘ δεν θα μπορούν να τεθούν εκ των 
υστέρων προς συζήτηση. 
 
Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης θα κατατάξει τα θέματα προς συζήτηση σε ενότητες τις οποίες θα 
ανακοινώσει με την έναρξη. Κάθε ομιλητής θα τοποθετείται χωριστά για τα θέματα της κάθε ενότητας. 
 
Eπιπλέον, θα γίνει από την ΕΑΘ ενημέρωση  για τους κανονισμούς αγώνων που θα ισχύουν το 2023. 
 
Στο τέλος της συνάντησης, όπως κάθε χρόνο, θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπροσώπους των Ομίλων 
οι οποίοι διοργανώνουν έναν αγώνα που απευθύνεται σε αγωνιζόμενους πέραν εκείνων της 
περιφέρειάς τους, να παρουσιάσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης, και να 
γνωστοποιήσουν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη, τις διευκολύνσεις που 
ενδεχομένως προτίθενται να προσφέρουν για την προσέλευση ιστιοπλόων από άλλες περιφέρειες. 
 
Θα τηρηθούν αυστηρά τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα που θα ισχύουν την συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο. 
 
 
ΘΕΜΑ 3: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 
Η ενημέρωση των καταμετρητών θα γίνει διαδικτυακά τον Φεβρουάριο 2023. Οι εν ενεργεία 
καταμετρητές θα ενημερωθούν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς για την ημερομηνία και ώρα 
διεξαγωγής. Όπως κάθε χρόνο οι παρουσιάσεις θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της ΕΑΘ. 
 
 
 
 

Για την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης 


