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ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Θ. 
ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2014 

 
Οι παροφςεσ διατάξεισ ιςχφουν μζχρι τθν 1/3/2015 για όλουσ τουσ αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ 
καλάςςθσ ςτθν Ελλάδα που διοργανϊνονται από Ομίλουσ-μζλθ τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ 
Ομοςπονδίασ και περιλαμβάνονται ςτο επίςθμο πρόγραμμα αγϊνων τθσ ΕΑΘ/ΕΙΟ του ζτουσ 2014. 

Αλλαγζσ από το προθγοφμενο ζτοσ επιςθμαίνονται με κατακόρυφθ γραμμι ςτο δεξιό περικϊριο. 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Στισ αγωνιςτικζσ διοργανϊςεισ ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ καλάςςθσ ιςχφουν τουλάχιςτον οι 

ακόλουκοι κανονιςμοί, όπωσ αυτοί ιςχφουν τθν περίοδο διεξαγωγισ τθσ διοργάνωςθσ με τισ 

τυχόν τροποποιιςεισ και προςκικεσ τουσ: 

1.1 Οι Διεκνείσ Κανόνεσ Ιςτιοδρομιϊν τθσ ISAF (Racing Rules of Sailing, RRS).  

1.2 Οι Κανόνεσ Εξοπλιςμοφ Ιςτιοπλοΐασ τθσ ISAF (Equipment Rules of Sailing, ERS). 

1.3 Ο Ειδικόσ Κανονιςμόσ Ανοικτισ Θαλάςςθσ τθσ ISAF (Offshore Special Regulations, OSR).  

1.4 Οι Διατάξεισ τθσ Εκνικισ Αρχισ (ΕΙΟ). 

1.5 Από τθ δφςθ ζωσ τθν ανατολι του θλίου, ο Διεκνισ Κανονιςμόσ Αποφυγισ 

Συγκροφςεων ςτθ Θάλαςςα αντικακιςτά το Μζροσ 2 των RRS. 

1.6 Τα ζγγραφα τθσ διοργάνωςθσ δεν μποροφν να τροποποιιςουν τον παρόντα κανονιςμό. 

Τροποποιιςεισ είναι δυνατόν να γίνουν ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, αφοφ ο διοργανωτισ 

λάβει ςχετικι άδεια από τθν ΕΙΟ/ΕΑΘ. Μια τζτοια άδεια κα πρζπει να δθμοςιευκεί 

ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ διοργάνωςθσ. 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

2.1 Οποιοδιποτε ςκάφοσ φζρει εξαιτίασ χορθγίασ διαφιμιςθ, ςφμφωνα με τον κϊδικα 

διαφιμιςθσ τθσ ISAF, κα πρζπει να καταβάλει παράβολο ςφμφωνα με τθ ςχετικι 

εγκφκλιο τθσ ΕΑΘ/ΕΙΟ. Κατάλογοσ των εν ιςχφι χορθγιϊν δθμοςιεφεται ςτισ ιςτοςελίδεσ 

τθσ ΕΑΘ. 

2.2  Όταν μια μθ ζγκυρθ διαφιμιςθ δεν είναι δυνατόν να αφαιρεκεί, πρζπει να 

διαγράφεται. 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΚΑΦΩΝ 

Το ςυγκεκριμζνο άρκρο διεγράφθ από το ςθμείο αυτό, αλλά ςυνεχίηει να ιςχφει χωρίσ 

μεταβολι κακώσ ενςωματώκθκε ςτισ Διατάξεισ τθσ Ε.Ι.Ο. 2014. 

3. ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Για τθν προκιρυξθ ιςτιοδρομίασ ςε διαφορετικι θμερομθνία ι με διαφορετικι διαδρομι από 

ό,τι αναφζρεται ςτο ετιςιο πρόγραμμα αγϊνων που εκδίδει θ ΕΑΘ/ΕΙΟ, ο διοργανωτισ πρζπει 

να λάβει ςχετικι ζγγραφθ άδεια από τθν ΕΑΘ/ΕΙΟ πριν από τθ δθμοςίευςθ τθσ τελικισ 

προκιρυξθσ του αγϊνα. 
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4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ κάλαςςασ, ζχουν όςα ςκάφθ 

ανικουν ςε μια κλάςθ ι ζχουν ζγκυρο πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ κατά ORC 

International ι ORC Club ι IRC.  

4.2 Η ςυμμετοχι και βακμολόγθςθ ενόσ ςκάφουσ παράλλθλα ςε περιςςότερεσ από μία 

κατθγορίεσ ιςοηυγιςμοφ (ORC και IRC) δεν απαγορεφεται, εκτόσ αν τζτοια απαγόρευςθ 

αναφζρεται ρθτά ςτθν Προκιρυξθ του Αγϊνα. 

5. ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ  

5.1 Ριςτοποιητικά ORC 

5.1.1 Δικαίωμα ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν ORC International ζχουν όλα τα ςκάφθ που 

είναι πλιρωσ καταμετρθμζνα κατά IMS και ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ 

των κανονιςμϊν IMS και ORC Rating Systems (ORC Rating Systems 301.1). 

Eξαιροφνται, ωσ μθ υποχρεωτικζσ, οι μετριςεισ MWT, MCG και SG. 

5.1.2 Δικαίωμα ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν ORC Club ζχουν όλα τα ςκάφθ (ORC Rating 

Systems 301.2). Υποχρεωτικζσ παραμζνουν τουλάχιςτον οι πλιρεισ μετριςεισ 

των πανιϊν, των μεγεκϊν PRD, P, IG, ISP, BAS, MDT1, MDL1, E, J, SFJ, SPL, TPS, 

κακϊσ και θ περιγραφικι διλωςθ των FSP, TL, Propeller Type, Propeller 

Installation και Other Rig Measurements (ORC Rating Systems, ςελ. 4), από 

πιςτοποιθμζνο καταμετρθτι. 

5.2 Ριςτοποιητικά IRC 

5.2.1 Δικαίωμα ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ IRC ζχουν όλα τα ςκάφθ (IRC 2014 Rule 8). 

5.2.2 Τα ςτοιχεία για ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ IRC ενόσ ςκάφουσ μποροφν να λθφκοφν 

με ζναν από τουσ δφο παρακάτω τρόπουσ, ι με ςυνδυαςμό τουσ: 

α) Από μετριςεισ πιςτοποιθμζνου καταμετρθτι. 

β) Με υπολογιςμό από τα ςτοιχεία ενόσ πρόςφατου πιςτοποιθτικοφ ORC 

International ι ORC Club του ςκάφουσ, με ευκφνθ τθσ ΕΑΘ και εφ’ όςον αυτό 

είναι δυνατόν. Πςοι ιδιοκτήτεσ ςκαφών επιθυμοφν να χρηςιμοποιήςουν τη 

διάταξη αυτή, πρζπει να υποβάλλουν ςχετικό αίτημα μζςω email ςτην ΕΑΘ 

(eath@offshore.org.gr), πριν προχωρήςουν ςε οποιαδήποτε άλλη ενζργεια. 

5.3 Κάκε ςκάφοσ μπορεί να διακζτει ζνα μόνον πιςτοποιθτικό ORC ςε ιςχφ, ςε κάκε 

χρονικι ςτιγμι. Διευκρινίηεται ότι θ κατθγορία πιςτοποιθτικοφ ORC (International ι 

Club) που διακζτει ζνα ςκάφοσ μπορεί να αλλάξει ςτο ίδιο ακλθτικό ζτοσ, αλλά ζγκυρο 

κεωρείται αυτό που εκδόκθκε τελευταίο. 

5.4 Για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ιςοηυγιςμοφ ενόσ ςκάφουσ είναι απαραίτθτθ θ 

βεβαίωςθ του οικείου Ομίλου ότι το ςκάφοσ ανικει ςτθν δφναμι του. Εναλλακτικά ο 

Όμιλοσ μπορεί να αποςτζλλει ςτθν ΕΑΘ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ των ςκαφϊν που 

ανικουν ςτθ δφναμι του.   

mailto:eath@offshore.org.gr
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5.5 Η ΕΑΘ διατθρεί το δικαίωμα ζκδοςθσ προςωρινϊν πιςτοποιθτικϊν ιςοηυγιςμοφ, με 

περιοριςμζνο διάςτθμα ιςχφοσ για τοπικζσ διοργανϊςεισ ι λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν. 

6. ΕΡΙΘΕΩΗΣΗ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ – ΚΑΤΑΜΕΤΗΣΗ 

6.1 Σε όλεσ τισ διοργανϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα αγϊνων τθσ ΕΑΘ/ΕΙΟ 

πρζπει να πραγματοποιείται επικεϊρθςθ εξοπλιςμοφ τουλάχιςτον ςτο 10% του 

πλικουσ των ςυμμετεχόντων ςκαφϊν. 

6.2 Κάκε φφλλο επικεϊρθςθσ που πραγματοποιικθκε κα πρζπει να υποβάλλεται ςτθν 

ΕΑΘ/ΕΙΟ υπογεγραμμζνο από τον επικεωρθτι εξοπλιςμοφ. 

6.3 Τα ςκάφθ που ςυμμετζχουν ςε αγωνιςτικζσ διοργανϊςεισ διαρκείασ άνω των τριϊν 

ςυνεχόμενων αγωνιςτικϊν θμερϊν (εξαιρουμζνων τυχόν θμερϊν ανάπαυςθσ), 

επιτρζπεται να φζρουν, χωρίσ να χρθςιμοποιοφν, μία επιπλζον μεγίςτθ από όςεσ 

επιτρζπεται από τουσ κανόνεσ τθσ κλάςθσ ι τθσ κατθγορίασ ιςοηυγιςμοφ τουσ. Οι 

διαςτάςεισ τθσ μεγίςτθσ αυτισ πρζπει να βρίςκονται εντόσ των επιτρεπτϊν ορίων, 

ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ. 

6.4 Τα πανιά που βρίςκονται μζςα ςε ζνα ςκάφοσ που αγωνίηεται ςτθν κατθγορία IRC δεν 

είναι υποχρεωτικό να είναι τα ίδια ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ μιασ διοργάνωςθσ, εκτόσ αν 

αναφζρεται διαφορετικά ςτθν προκιρυξθ τθσ διοργάνωςθσ.  

6.5 Σε αγϊνεσ τθσ κατθγορίασ IRC, που κατατάςςονται από τθ διοργανϊτρια αρχι τουσ ςε 

μία από τισ κατθγορίεσ 3, 2, 1, ι 0 του κανονιςμοφ ISAF Offshore Special Regulations, 

ζνα ςκάφοσ μπορεί να φζρει ζνα επιπλζον μπαλόνι από αυτά που αναγράφονται ςτο 

ιςχφον IRC πιςτοποιθτικό του, εμβαδοφ όχι μεγαλφτερου από το προςμετρϊμενο SPA, 

χωρίσ αφξθςθ του βακμοφ ικανότθτάσ του. 

7. ΑΙΘΜΟΙ ΙΣΤΙΩΝ  

O διακριτικόσ αρικμόσ ιςτίων του ςκάφουσ χορθγείται από τθν ΕΑΘ/ΕΙΟ.  

8. ΕΓΓΑΦΑ ΑΓΩΝΩΝ  

Η Προκιρυξθ και οι Οδθγίεσ Πλου ςυνιςτάται να ςυντάςςονται ςφμφωνα με τα πρότυπα Κ και L 

των Διεκνϊν Κανόνων Ιςτιοδρομιϊν ι με βάςθ τα πρότυπα που είναι δθμοςιευμζνα ςτον 

ιςτότοπο τθσ ΕΙΟ. 

9. ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΓΩΝΩΝ  

9.1 Η ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων και τθσ Επιτροπισ Αγϊνων πρζπει να αναφζρεται 

ςτισ Οδθγίεσ Πλου ι να δθμοςιεφεται ςτον επίςθμο πίνακα ανακοινϊςεων τθσ 

διοργάνωςθσ πριν τθν εκκίνθςθ τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ.  

9.2 Όμιλοι που ςκοπεφουν να χρθςιμοποιιςουν Διεκνι Επιτροπι Ενςτάςεων (International 

Jury) ςε κάποια από τισ διοργανϊςεισ τουσ οφείλουν να ενθμερϊςουν εγκαίρωσ τθν 

ΑΕΑΕ προκειμζνου να λάβουν τθν απαιτοφμενθ ςχετικι ζγκριςθ τθσ ΕΙΟ. 

9.3 Η ΕΑΘ/ΕΙΟ ενθμερϊνει τουσ Διοργανωτζσ Ομίλουσ Διεκνϊν αγϊνων ανοικτισ καλάςςθσ 

ότι εάν επικυμοφν οι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων να είναι τελεςίδικεσ, πρζπει 
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να ςυςτινουν μία Διεκνι Επιτροπι Ενςτάςεων, είτε να χρθςιμοποιοφν μια Εκνικι 

Επιτροπι Ενςτάςεων, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 7 των Διατάξεων τθσ Εκνικισ 

Αρχισ (ΕΙΟ) 2014. 

10. ΥΡΟΔΙΑΙΕΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ 

10.1 Διαχωριςμόσ ςτόλου ςκαφϊν ORC: 

10.1.1 Ο διοργανωτισ μπορεί να διαχωρίςει τα ςκάφθ που ςυμμετζχουν ςε ζναν 

αγϊνα με πιςτοποιθτικό ORC ςε κατθγορίεσ με ζναν από τουσ παρακάτω 

τρόπουσ ι με ςυνδυαςμό τουσ: 

α) Σε κατθγορίεσ ORCi και ORC Club. 

β) Σε κατθγορίεσ ανάλογεσ με το βακμό ικανότθτάσ τουσ GPH. 

γ) Σε κατθγορίεσ ανάλογα με το αν είναι πλιρωσ καταμετρθμζνα ι όχι. 

Διευκρινίηεται ότι ςτα πλιρωσ καταμζτρθμζνα ςκάφθ ανικουν (i) τα ORCi, και 

(ii) όςα ORC Club διακζτουν πλιρεισ μετριςεισ IMS τα οποία κα επιςθμαίνονται 

με το γράμμα “F” ςτον αρικμό πιςτοποιθτικοφ τουσ.  

δ) Κατθγορία ORCi-A και Κατθγορία ORCi-N, όπωσ αναφζρεται ςτθν εγκφκλιο 

01/06 τθσ ΕΑΘ/ΕΙΟ. 

ε) Με οποιοδιποτε άλλο τρόπο κεωριςει κατάλλθλο με βάςθ τισ 

ιδιαιτερότθτεσ των ςυμμετοχϊν. 

10.1.2 Στθν περίπτωςθ που ςτθν προκιρυξθ του αγϊνα προβλζπεται θ ςφςταςθ 

κατθγορίασ ORC Club για ςκάφθ χωρίσ μπαλόνι (non-spinnaker), τα ςκάφθ με 

πιςτοποιθτικό αυτοφ του τφπου εντάςςονται ςτθν κλάςθ αυτι υποχρεωτικά. 

10.1.3 Στθν περίπτωςθ που δεν ζχει δθμιουργθκεί ξεχωριςτι κατθγορία για ςκάφθ 

ORC Club χωρίσ μπαλόνι, θ ΕΑΘ ςυνιςτά τθν χριςθ των ςυντελεςτϊν non-

spinnaker για όλα τα ςκάφθ ORC Club προκειμζνου να υπολογιςκοφν οι 

διορκωμζνοι χρόνοι, όταν ςτθν ίδια ιςτιοδρομία ςυντρζχουν ςυγχρόνωσ τα 

παρακάτω: 

α)  Συμμετζχουν ςκάφθ ORC Club με μπαλόνι και χωρίσ μπαλόνι. 

β)  Οι ςυνκικεσ του αγϊνα ιταν τζτοιεσ (πχ. όρτςα ι κλειςτι πλαγιοδρομία) 

που, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αγϊνων, δεν ιταν δυνατι θ χριςθ 

μπαλονιοφ. 

Η δυνατότθτα χριςθσ των ςυντελεςτϊν non-spinnaker υπό τισ παραπάνω 

ςυνκικεσ, κα πρζπει να προβλζπεται ςτισ Οδθγίεσ Πλου του αγϊνα. 

10.2 Διαχωριςμόσ ςτόλου ςκαφϊν iRC: 

10.2.1 Ο διοργανωτισ μπορεί να διαχωρίςει τα ςκάφθ που ςυμμετζχουν ςε ζναν 

αγϊνα με πιςτοποιθτικό IRC ςε κατθγορίεσ ανάλογα με το βακμό ικανότθτασ 

τουσ TCC, ανάλογα με το ςυντελεςτι Hull Factor, ανάλογα με το ςυντελεςτι 
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DLR, με ςυνδυαςμό των παραπάνω ι με όποιον άλλο τρόπο κεωριςει 

κατάλλθλο με βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ των ςυμμετοχϊν.  

10.3 Συνιςτάται ο διαχωριςμόσ των κατθγοριϊν να γίνεται με τζτοιον τρόπο ϊςτε όμοια 

ςκάφθ ίδιου τφπου (π.χ. ςκάφθ Χ35, Platu 25, J/24) με παρόμοιο βακμό ικανότθτασ, να 

ςυμμετζχουν ςτθν ίδια κατθγορία. 

10.4 Η Κατάςταςθ των Συμμετεχόντων Σκαφϊν, που περιλαμβάνει τουσ βακμοφσ ικανότθτασ 

των ςκαφϊν και τθν τυχόν υποδιαίρεςι τουσ ςε κατθγορίεσ, πρζπει να ανακοινϊνεται 

με τισ Οδθγίεσ Πλου ι τουλάχιςτον δφο ϊρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ 

τθσ διοργάνωςθσ.  

10.5 Για να κεωρθκεί ζγκυρθ μία ιςτιοδρομία ςε μία κατθγορία πρζπει να εκκινιςουν 

τουλάχιςτον τρία ςκάφθ ςτθν κατθγορία αυτι. 

10.6 Σε κάκε κατθγορία κα πρζπει να ςυμμετζχουν τουλάχιςτον τρία ςκάφθ. 

11. ΧΟΝΙΚΟ ΟΙΟ ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΥ  

11.1 Το χρονικό όριο τερματιςμοφ τθσ ιςτιοδρομίασ ςυνιςτάται να υπολογίηεται για κάκε 

ςκάφοσ ςφμφωνα με τον τφπο: 

11.1.1 GPH x Απόςταςθ x 2  (για πιςτοποιθτικά ORC) 

11.1.2 BSF x Απόςταςθ x 2 (για πιςτοποιθτικά IRC) 

11.2 Οι διοργανωτζσ πρζπει να αναγράφουν ςτισ οδθγίεσ πλου το μακθματικό τφπο βάςει 

του οποίου υπολογίηεται το χρονικό όριο τερματιςμοφ κάκε ιςτιοδρομίασ.  

11.3 Τα χρονικά όρια των ςυμμετεχόντων ςκαφϊν πρζπει να ανακοινϊνονται τουλάχιςτον 

τρεισ ϊρεσ πριν τθν εκκίνθςθ τθσ ιςτιοδρομίασ που αφοροφν. 

12. ΔΙΟΘΩΣΗ ΧΟΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΙΩΝ ORC  

12.1 Το ςφςτθμα διόρκωςθσ χρόνου πρζπει να αναφζρεται ςτθν Προκιρυξθ του Αγϊνα. 

12.2 Στθν περίπτωςθ επιλογισ του ςυςτιματοσ Επιλογι Πλεφςεων Διαδρομισ - Constructed 

Course ο διοργανωτισ πρζπει να ορίςει ζνα εναλλακτικό ςφςτθμα διόρκωςθσ χρόνου 

το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ςε περίπτωςθ που επικρατεί εκτεταμζνθ άπνοια ι δεν 

υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αγϊνων, για τθ χριςθ του 

ςυςτιματοσ Επιλογι Πλεφςεων Διαδρομισ - Constructed Course. 

12.3 Η Επιτροπι Αγϊνα μπορεί να ηθτιςει από κυβερνιτεσ ςκαφϊν να ςυμπλθρϊςουν και 

να κατακζςουν το ζντυπο πλεφςεων διαδρομισ, ι να αποςτείλουν τα ςτοιχεία ςε 

θλεκτρονικι μορφι. Η χριςθ των ςτοιχείων πλεφςεων που κα κατατεκοφν είναι ςτθν 

κρίςθ τθσ Επιτροπισ Αγϊνων και δεν αποτελεί αιτία για αίτθςθ επανόρκωςθσ από τουσ 

αγωνιηόμενουσ.  

12.4 Η Επιτροπι Αγϊνων πρζπει να ανακοινϊςει μαηί με τα αποτελζςματα, τα ςτοιχεία τα 

οποία χρθςιμοποίθςε για τον υπολογιςμό τθσ διόρκωςθσ χρόνου (πλεφςεισ, ζνταςθ 

ανζμου, απόςταςθ κλπ). Τα ςτοιχεία αυτά κα πρζπει να αποςτζλλονται μαηί με τα 

αποτελζςματα και ςτθν ΕΑΘ/ΕΙΟ. 
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13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο διοργανωτισ πρζπει να ορίςει ςτθν Προκιρυξθ του Αγϊνα το ςφςτθμα βακμολογίασ, κακϊσ 

και το εάν θ κατάταξθ των επιμζρουσ κατθγοριϊν κα προκφπτει από τθ γενικι κατάταξθ ι εάν 

κα υπολογίηεται ανεξάρτθτα. Στθ γενικι κατάταξθ και ςτθν κατάταξθ των κατθγοριϊν πρζπει 

να εφαρμόηεται υποχρεωτικά το ίδιο ςφςτθμα βακμολογίασ. 

14. ΡΟΙΝΕΣ 

 Για παραβάςεισ κανονιςμϊν διαφορετικϊν από τουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ Ιςτιοδρομιϊν (RRS) 

κα επιβάλλονται ποινζσ: 

14.1 Για παραβάςεισ που χαρακτθρίηονται μικρζσ ι αςιμαντεσ, κατά τθν κρίςθ των 

επιτροπϊν ενςτάςεων μπορεί να μθν επιβάλλεται ποινι. 

14.2 Για παραβάςεισ που δεν χαρακτθρίηονται μικρζσ ι αςιμαντεσ, κατά τθν κρίςθ των 

επιτροπϊν ενςτάςεων: 

α) Για παραβάςεισ που αφοροφν τουσ κανονιςμοφσ των κλάςεων και ςφμφωνα με 

αυτοφσ, κα επιβάλλεται ποινι από 50% επί τθσ κζςθσ μζχρι και ακφρωςθ του 

ςκάφουσ από τθν ιςτιοδρομία. 

β) Για παραβάςεισ άλλων κανονιςμϊν, οι επιτροπζσ ενςτάςεων μποροφν να επιβάλουν 

ποινζσ από 10% επί τθσ κζςθσ μζχρι και ακφρωςθ του ςκάφουσ από τθν ιςτιοδρομία 

με τθν προχπόκεςθ ότι το ςκάφοσ κα χάνει μία (1) τουλάχιςτον κζςθ ςε κάκε 

κατάταξθ που ςυμμετζχει ςτθν ςυγκεκριμζνθ ιςτιοδρομία. 

15. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΑ 

15.1 Κάκε ςκάφοσ που εγκαταλείπει μία ιςτιοδρομία για οποιοδιποτε λόγο, πρζπει να ειδο-

ποιιςει τθν επιτροπι αγϊνα το ςυντομότερο δυνατόν.  

15.2 Σκάφοσ που εγκαταλείπει μία ιςτιοδρομία οφείλει να υψϊςει τθν Εκνικι του ςθμαία. 

16. ΑΝΑΦΟΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

16.1 Εντόσ 20 θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διοργάνωςθσ, ο διοργανωτισ πρζπει να 

κατακζςει ςτθν ΕΑΘ/ΕΙΟ αντίγραφα των παρακάτω ςε ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι: 

1. Προκιρυξθ, Οδθγίεσ Πλου και τυχόν τροποποιιςεισ τουσ. 

2. Φφλλα Ζναρξθσ Ιςτιοδρομιϊν που να περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τα εξισ ςτοιχεία 

για κάκε ςκάφοσ: Όνομα ςκάφουσ, αρικμό πανιϊν, τφπο ςκάφουσ, γενικό βακμό 

ικανότθτασ, ονοματεπϊνυμο κυβερνιτθ και χρονικά όρια τερματιςμοφ για κάκε 

ιςτιοδρομία. 

3. Αποτελζςματα Γενικισ κατάταξθσ για κάκε κατθγορία ιςοηυγιςμοφ και για κάκε 

ιςτιοδρομία. Στο ζντυπο των αποτελεςμάτων κα αναγράφονται, για κάκε 

ιςτιοδρομία: 

α)   τα ςτοιχεία τα οποία τυχόν χρθςιμοποίθςε θ Επιτροπι Αγϊνα για τον 

υπολογιςμό τθσ διόρκωςθσ χρόνου (πλεφςεισ, ζνταςθ ανζμου, απόςταςθ κλπ).  
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β)   το είδοσ τησ διαδρομήσ (ελεγχόμενοσ ςτίβοσ ή ελεφθερη πλεφςη), ςφμφωνα 

με τουσ κανονιςμοφσ ετιςιασ κατάταξθσ τθσ ΕΑΘ, υπογεγραμμζνο από τον 

Ρρόεδρο τησ Επιτροπήσ Αγώνα. 

4.  Φφλλα Επικεϊρθςθσ των ςκαφϊν ςτα οποία ζγινε ζλεγχοσ, υπογεγραμμζνα από 

τον επικεωρθτι. 

5. Αντίγραφα τυχόν ενςτάςεων με τισ ςχετικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων. 

6. Κατάςταςθ πλθρωμάτων για κάκε εκκινιςαν ςκάφοσ ξεχωριςτά, υπογεγραμμζνθ 

από τον κυβερνιτθ, με ςυμπλθρωμζνο των αριθμό δελτίου αθλητή και τον όμιλο 

ςτον οποίο ανήκει. 

7. Διαβιβαςτικό ςυνοδευτικό ζγγραφο ομίλου προκειμζνου να πρωτοκολλθκοφν τα 

ανωτζρω ζγγραφα από τθν ΕΙΟ. 

16.2 Ο διοργανωτισ όμιλοσ πρζπει να κατακζςει ςτθν ΕΑΘ/ΕΙΟ τα πρωτότυπα, 

υπογεγραμμζνα & ςφραγιςμζνα ζγγραφα των αποτελεςμάτων των ιςτιοδρομιϊν και 

των καταςτάςεων ςυμμετεχόντων ςκαφϊν και πλθρωμάτων ςε εφκετο χρόνο. 

16.3 Μθ τιρθςθ του άρκρου 16.1 ςυνεπάγεται απόδοςθ μειωμζνου ςυντελεςτι βαρφτθτασ 

των ιςτιοδρομιϊν του διοργανωτι ομίλου ςτθν ετιςια κατάταξθ τθσ επόμενθσ 

αγωνιςτικισ περιόδου. Για κάκε παράβαςθ του άρκρου 16.1 ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ 

του ομίλου μειϊνεται κατά ζνα δζκατο τθσ μονάδασ.  

16.4 Συντελεςτζσ βαρφτθτασ ιςτιοδρομιϊν για το 2014: 

16.4.1 Για όλο το ζτοσ 2014 κα ιςχφουν οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ όπωσ ζχουν ιδθ 

διαμορφωκεί βάςει τθσ ςυμμόρφωςθσ των Ομίλων με τα ανωτζρω άρκρα για 

διοργανϊςεισ του 2013. 

16.4.2 Ειδικϊσ για τθν περιφζρεια Σαρωνικοφ, ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ των 

ιςτιοδρομιϊν μιασ διοργάνωςθσ που πραγματοποιείται από κοινοφ από δφο ι 

περιςςότερουσ Ομίλουσ, κα αυξάνεται κατά ζνα δζκατο τθσ μονάδασ (0,1) για 

κάκε όμιλο που ςυμμετζχει ςτθν ςυνδιοργάνωςθ. Προχπόκεςθ για τθν αφξθςθ 

του ςυντελεςτι βαρφτθτασ είναι θ κατάργθςθ μιασ διοργάνωςθσ από όςεσ 

ςυμπεριλαμβάνονταν ςτο επίςθμο πρόγραμμα αγϊνων τθσ ΕΑΘ/ΕΙΟ για το 

2013, για κάκε όμιλο που ςυμμετζχει ςτθ ςυνδιοργάνωςθ. Ωσ βάςθ για τθν 

αφξθςθ του ςυντελεςτι βαρφτθτασ λαμβάνεται ο υψθλότεροσ από τουσ 

ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των διοργανωτϊν Ομίλων. 

 


