
Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης – Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία 
 

1/1 
 

  Ενημερωτικό Δελτίο 18/3/2014 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ  

ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ORC & IRC 

Η ΕΑΘ/ΕΙΟ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες σκαφών που θέλουν να συμμετάσχουν παράλληλα 

στις κατηγορίες ORC και IRC σε έναν αγώνα για το 2014, καθώς και τις οργανωτικές αρχές 

που επιθυμούν να διοργανώσουν έναν τέτοιο αγώνα, για τα παρακάτω: 

1. Πιστοποιητικά IRC Endorsed ή μη: Συνιστάται στην οργανωτική αρχή ενός αγώνα να 

αναφέρει στην προκήρυξη του αγώνα εάν τα σκάφη που θα συμμετάσχουν στην 

κατηγορία IRC πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικώς Endorsed πιστοποιητικά, ή όχι, 

καθώς και την τυχόν μέθοδο χωρισμού σε κλάσεις (π.χ. σε Endorsed και μη, με βάση το 

TCC, κλπ). 

2. Συμμόρφωση ταυτόχρονα με τους κανονισμούς ORC και IRC: Οι ιδιοκτήτες σκαφών 

που θέλουν να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στις κατηγορίες ORC και IRC πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των κανονισμών και των δύο κατηγοριών. Μερικά 

βασικά σημεία προσοχής είναι τα εξής: 

3. Βάρος πληρώματος: Το μέγιστο επιτρεπτό βάρος πληρώματος είναι το μικρότερο εκ 

των Declared Crew Weight (ORC) και του Crew Number × 85kg (IRC). 

4. Πλήθος πανιών: Το πλήθος πανιών εντός του σκάφους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

μικρότερο όσων δικαιούται το σκάφος μεταξύ των δύο κατηγοριών. Συγκεκριμένα: 

5. Μαΐστρες: Επιτρέπεται μόνο 1 μαΐστρα (εκτός από τις περιπτώσεις πολυήμερων 

αγώνων, όπου επιτρέπεται η ύπαρξη εντός του σκάφους, αλλά όχι η χρήση, μιας 

επιπλέον μαΐστρας, σύμφωνα με την Ειδική Διάταξη της ΕΑΘ 6.3). 

6. Πλωριά πανιά: Όσα επιτρέπονται σύμφωνα από τον κανόνα ORC Rating Systems 206.1 

(καθώς στο IRC δεν υπάρχει περιορισμός πλήθους), με εξαίρεση τα εξής: 

7. IRC single furling headsail: Σε περίπτωση λήψης πλεονεκτήματος στο IRC για σύστημα 

περιτυλίγματος πλωριού πανιού (Single Furling Headsail), τότε στο σκάφος πρέπει να 

υπάρχει μόνο 1 πλωριό πανί στον πρότονο, και κανένα άλλο πλωριό πανί.  

8. ORC headsail furler: Σε περίπτωση λήψης πλεονεκτήματος στο ORC για σύστημα 

περιτυλίγματος πλωριού πανιού (Genoa 1, Jibs 0), αλλά όχι στο IRC (Multiple Headsails) 

τότε στο σκάφος μπορεί να υπάρχει μόνο 1 πλωριό πανί στον πρότονο, ενώ μπορούν 

να υπάρχουν επίσης πλωριά πανιά με ελεύθερο γραντί (set flying), σε πλήθος που 

περιορίζεται από τον κανόνα ORC 206.1. 

9. Μπαλόνια: Το επιτρεπόμενο πλήθος μπαλονιών είναι το μικρότερο όσων επιτρέπονται 

στις δύο κατηγορίες: Στο ORC το επιτρεπόμενο πλήθος μπαλονιών καθορίζεται από τον 

κανόνα ORC 206.1 και αναγράφεται στο πιστοποιητικό. Στο IRC το επιτρεπόμενο 

πλήθος μπαλονιών αναγράφεται στο πιστοποιητικό, ενώ αυξάνεται κατά 1 σε 

περιπτώσεις αγώνων κατηγοριών 3, 2, 1 ή 0 κατά OSR (Ειδική Διάταξη ΕΑΘ 6.5). 


