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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Περιφερειακό πρωτάθλημα Optimist Βορείου Ελλάδας 2012 
Κύπελλο Laser 4,7  Βορείου Ελλάδας 2012 

 
Αλεξανδρουπολη 16 – 18 Μαρτίου 2012 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

 
1. ΚΑΝΟΝΕΣ 
1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες, με την σειρα που αυτοι περιγραφονται στο 

αρθρο 4 «Κανονισμοι» της Προκηρυξης των Αγωνων και  όπως αυτοί ορίζονται στους 
Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας. 

1.2 Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να 
ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η 
ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του. 

1.3 Ισχυει μονο για τα Optimist. Ο κανόνας 61.1(a)(2) «Εάν το μήκος του κύτους του 
ενάγοντος σκάφους είναι λιγότερο από 6 μέτρα δεν είναι υποχρεωμένο να επιδείξει την 
κόκκινη σημαία» διαγράφεται. 

 
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Οι ανακοινώσεις στους αγωνιζόμενους θα τοποθετουνται στον επίσημο πίνακα 
ανακοινώσεων ο οποίος θα βρίσκεται στον Ο.Φ.Θ. Αλεξ/πολης. 

 
3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
3.1 Κάθε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα ανακοινώνεται πριν από τις 09.00  της ημέρας στην 

οποία θα τεθεί σε εφαρμογή. 
3.2 Αλλαγές στο πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινώνονται μέχρι τις 20.00  της 

προηγούμενης ημέρας. 
 
4. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 
4.1 Σήματα στη στεριά θα επιδεικνύονται στον ιστό που θα βρίσκεται στον Ο.Φ.Θ. 

Αλεξ/πολης. 
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4.2 Όταν επιδεικνύεται ο Απαντητικός Επισείων AP στη στεριά σημαίνει «Η ιστιοδρομία 
αναβάλεται.  Το προειδοποιητικό σήμα δε θα δοθεί νωρίτερα από 45 λεπτά μετά την 
υποστολή του».  Αυτό αλλάζει τα οπτικά σήματα αγώνων. 

 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
5.1 Παρασκευη 16 Μαρτιου 

Προσελευση αποστολων 
16.00 – 21.00 Δηλωσεις συμμετοχης 
Σαββατο 17 Μαρτιου 
08.00 – 09.30 Δηλωσεις συμμετοχης 
10.30 Συγκεντρωση αγωνιζομενων – προπονητων – συνοδων 
12.00 Προειδοποιητικό σήμα πρωτης ιστιοδρομιας της ημερας 
Κυριακη 18 Μαρτιου 
11.00 Προειδοποιητικό σήμα πρωτης ιστιοδρομιας της ημερας 

5.2 Θα διεξαχθούν εξη (6) ιστιοδρομίες 
5.3 Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις (3) ιστιοδρομίες κάθε ημέρα 
5.4 Για να ειδοποιηθούν τα σκάφη ότι μια νέα ιστιοδρομία θα ξεκινήσει σύντομα, η RC-

πορτοκαλί σημαία που ορίζει τη γραμμή της εκκίνησης θα επιδεικνύεται με ένα ηχητικό 
σήμα τουλάχιστον τέσσερα λεπτά πριν επιδειχθεί το προειδοποιητικό σήμα 

5.5 Την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης δε θα δοθεί εκκινηση μετά τις 16.00  
 

6. ΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 
Τα σήματα των κλάσεων θα είναι  
• το επισημο σημα της κλασης Optimist 
• το επισημο σημα της κλασης Laser 

 
7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον θαλασσιο χωρο μπροστα από την παραλια της 
πολης και ειδικοτερα στο τμημα που βρισκεται δυτικα του Ο.Φ.Θ.Α.  
 

8. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
8.1 Τα διαγράμματα στο προσάρτημα A απεικονίζουν τις διαδρομές, τη σειρά με την οποία 

πρέπει να παρακαμφθούν τα σημεια στροφης και την πλευρά στην οποία πρέπει να 
αφεθούν. 

 
9. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ 
9.1 Τα σημεία στροφής 1, 2, 3, θα είναι φουσκωτες, στρογγυλες σημαδουρες χρωματος 

κιτρινου. 
9.2 Το σημειο στροφης 4 θα είναι φουσκωτη, κυλινδρικη σημαδουρα χρωματος κιτρινου, 

αισθητα μικροτερη από τις 1, 2, 3.   
9.3 Όλα τα σημεια στροφης θα παρακαμπτονται από δεξια. 
9.4 Νέα σημεία στροφης, όπως προβλέπονται από την οδηγία 12.1, θα είναι ομοια με τα 

σημεια στροφης 1, 2, 3. 
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9.5 Τα σημεία της εκκίνησης θα είναι RC-πορτοκαλι σημαια στο σκαφος της Επιτροπης 
αγωνων στο δεξιο ακρο της γραμμης και σημαδουρα με ιστο και πορτοκαλι σημαια στο 
αριστερο ακρο.  

9.6 Τα σημεία του τερματισμού θα είναι μπλε σημαια στο σκαφος της Επιτροπης αγωνων 
στο αριστερο ακρο της γραμμης και σημαδουρα με ιστο και μπλε σημαια στο δεξιο ακρο.  

9.7 Ένα σκάφος της επιτροπής αγώνων το οποίο σημαίνει αλλαγή της διαδρομής είναι 
σημείο στροφής σύμφωνα με την οδηγία 12.2. 

 
10. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
10.1 Η γραμμή εκκίνησης θα είναι μεταξύ RC-πορτοκαλι σημαιας στο σκαφος της Επιτροπης 

αγωνων στην δεξια πλευρα της και πορτοκαλί σημαίας στην σημαδουρα που καθοριζει 
το αλλο ακρο της γραμμης εκκίνησης. 

10.2 Για την κατηγορία  Laser 4,7 θα ισχύει: Εάν επιδειχθεί η σημαία Ρ, κανένα μέρος του 
σκάφους, του πληρώματος ή του εξοπλισμού δεν πρέπει να βρίσκεται μεσα στο τρίγωνο 
που σχηματίζεται από τα σημεία της εκίνησης και το πρώτο σημείο στροφής κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου λεπτού πριν από το σήμα της  εκκίνησής του.  Εάν ένα σκάφος 
παραβεί αυτή την οδηγία πλου και αναγνωρισθεί από την επιτροπή αγώνων, θα 
ακυρωθεί χωρίς ακροαματική διαδικασία. .  Αυτό αλλάζει τον κανόνα Α5. 

10.3 Τα σκάφη των οποίων το προειδοποιητικό σήμα δεν έχει δοθεί πρέπει να αποφεύγουν 
την περιοχή της εκκίνησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης άλλων κλασεων. 

10.4 Εάν ένα σκάφος εκκινήσει αργότερα από τεσσερα (4) λεπτά μετά το σήμα της εκκίνησής 
του, θα βαθμολογηθεί DNS χωρίς ακρόαση.  Αυτό τροποποιεί την κανόνα Α4. 

 
11. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
         Δεν θα γινει αλλαγη της διαδρομης. 
 
12. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Η γραμμή τερματισμού θα είναι μεταξύ μπλε σημαιας στο σκαφος της Επιτροπης 
αγωνων στην αριστερη πλευρα της και μπλε σημαίας στην σημαδουρα που καθοριζει το 
αλλο ακρο της γραμμης τερματισμου. 

 
13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
13.1 Θα υπάρχει επιτροπή ενστάσεων στη θάλασσα για την παρακολούθηση του κανόνα 42 
13.2 Θα ισχύσει το Παράρτημα P, όπως αυτό περιγραφεται στους κανονισμους.   
13.3 Η ποινή για παραβάσεις των οδηγιών πλου 10.3, 17.4, 19.1, 19.3, 21, 22, 24 και 25 και 

των κανονισμών των κλάσεων μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση 
της επιτροπής ενστάσεων. 

 
14. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 
14.1 Καθοριζονται χρονικά όρια παρακαμψης του πρωτου σημειου στροφης ως εξης.  

• Κλαση Optimist  τριαντα (30) λεπτα 
• Κλαση Laser 4,7 είκοσι (20) λεπτα. 
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Εάν κανένα σκάφος δεν παρακάμψει το 1ο σημείο μέσα στο αντίστοιχο χρονικό όριο, η 
ιστιοδρομία θα εγκαταλείπεται.  

14.2 Εάν ένα σκάφoς δε τερματίσει μέσα σε δεκα πεντε (15) λεπτά αφού το πρώτο σκάφος 
ολοκληρώσει τη διαδρομή και τερματίσει, θα βαθμολογηθεί DNF χωρίς ακρόαση. Αυτό 
αλλάζει τους κανόνες 35, Α4 και Α5. 

 
15. ΕΠΙΒΡΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
15.1 Η επιβραχυνση της διαδρομης είναι στην απολυτη κριση της Επιτροπης Αγωνα. 
15.2 Η Επιτροπη Αγωνα μπορει να επιβραχυνει την διαδρομη, εάν οι καιρικες `η άλλες 

συνθηκες (π.χ. επερχομενο σκοταδι), επιβαλλουν κατι τετοιο. Απαραιτητη προυποθεση 
να ολοκληρωνεται στο σημειο της επιβραχυνσης  το 50% της διαδρομης.  

         Αυτό σημαινει:  
         Για την κλαση των Optimist, από το σημειο Νο 2 και μετα 
         Για την κλαση των Laser 4,7, από την δευτερη διελευση του σημειου Νο 1 και  
         μετα 
15.3 Εφ οσον η Επιτροπη Αγωνα αποφασιζει επιβραχυνση της διαδρομης, σκαφος της 

Επιτροπης Αγωνα, με αναρτημενη την σημαια της επιβραχυνσης και της κλασης που 
αφορα η επιβραχυνση, θα τοποθετηθει δεξια του σημειου στροφης και με ένα ηχητικο 
σημα κατά την διελευση του πρωτου σκαφους θα επισημανει την επιβραχυνση.  

15.4 Τα σκαφη θα τερματιζουν μεταξυ του παραπανω περιγραφομενου σκαφους Επιτροπης 
και του σημειου στροφης. 

 
16. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
16.1 Η εγκαταλειψη μιας ιστιοδρομιας (διακοπη) είναι στην απολυτη κριση της Επιτροπης 

Αγωνα. 
16.2 Μια ιστιοδρομια μπορει να εγκαταλειφθει ανα πασα στιγμη. 
16.3 Η μη υπερβαση του χρονικου οριου παρακαμψης του πρωτου σημειου δεν εμποδιζει την 

Επιτροπη για την εγκαταλειψη της ιστιοδρομιας. 
 
 
 

17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
17.1 Έντυπα ενστάσεων διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων. Οι ενστάσεις και 

αιτήσεις αποκατάστασης ή επανεξέτασης πρέπει να υποβάλλονται εκεί πριν από το 
αντίστοιχο χρονικό όριο. 

17.2 Για κάθε κλάση το χρονικό όριο για την υποβολή ενστάσεων είναι εξηντα (60)  λεπτά 
μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους στην τελευταία ιστιοδρομία της ημέρας ή 
την εγκατάλειψη των ιστιοδρομιών για την ημέρα από την επιτροπή αγώνων.  

17.3 Οι ενστάσεις από την επιτροπή αγώνων και την επιτροπή ενστάσεων θα ανακοινώνονται 
πριν από το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων για να ενημερωθούν τα εναγόμενα 
σκάφη σύμφωνα με τον κανόνα 61.1b 
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17.4 Σκάφος που αποδέχθηκε ποινή σύμφωνα με τον κανόνα 44.1 πρέπει να συμπληρώσει 
ένα έντυπο αποδοχής ποινής στη γραμματεία των αγώνων πριν από το χρονικό όριο 
υποβολής ενστάσεων.  

17.5 Κατάλογος των σκαφών που έχουν τιμωρηθεί από την επιτροπή ενστάσεων για 
παράβαση του κανόνα 42 θα ανακοινώνονται. 

17.6 Παράβαση των οδηγιών πλου 17.4, 19.1, 19.3, 21 και 22 δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία 
για ένσταση από άλλο σκάφος. 

17.7 Το πρόγραμμα και ο τόπος εκδίκασης των ενστάσεων θα ανακοινώνεται το αργότερο 30 
λεπτά μετά τό χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων.  

17.8 Την τελευταία ημέρα των αγώνων, αιτήσεις επανάληψης ακροαματικής διαδικασίας θα 
πρέπει να υποβάλλονται: 
α. Πριν από το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων αν ο αιτών ενημερώθηκε για την 
απόφαση την προηγούμενη ημέρα 
β. Όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά την ενημερωση του αιτούντος για την απόφαση την 
ίδια ημέρα. 
Αυτό τροποποιεί τον κανόνα 66 

18. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
18.1 Θα εφαρμοσθει το συστημα χαμηλης βαθμολογιας. 
18.2 Για το Περιφερειακο Πρωταθλημα Βορειου Ελλαδας 2012 κατηγοριας Optimist πρέπει να 

ολοκληρωθούν τρεις (3) ιστιοδρομίες ώστε ο αγώνας να είναι έγκυρος. 
18.3 Για το Κυπελλο Laser 4,7 Βορειου Ελλαδας 2012 ο αγώνας είναι έγκυρος με την 

ολοκληρωση μιας (1) ιστιοδρομιας. 
18.4 (α) Εάν ολοκληρωθούν μεχρι και τρεις (3) ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα 

είναι το σύνολο των βαθμών σε όλες τις ιστιοδρομίες. 
(β) Εάν ολοκληρωθούν από τεσσερεις (4) έως και εξη (6) ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός 
σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της 
χειρότερης. 

 
 
 
19. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
19.1 Οι συμμετέχοντες πρέπει να υπογράφουν στη κατάσταση που θα βρίσκεται στη 

Γραμματεία των αγώνων πριν τον απόπλου και εντός του χρονικού ορίου υποβολής των 
ενστάσεων κατά τον καταπλου.   

19.2 Σκάφη που χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει να προκαλούν την προσοχή χρησιμοποιώντας 
την σφυρίχτρα τους ή με το κουπί τους ή με τα χέρια τους.  Η επιτροπή αγώνων διατηρεί 
το δικαίωμα να βοηθήσει σκάφη που κατά την κρίση της χρειάζονται βοήθεια, 
ανεξάρτητα εάν το ζήτησαν ή όχι.  Αυτό δε μπορεί να αποτελέσει αιτία για 
αποκατάσταση.  Αυτό αλλάζει τον κανόνα 62.1(α) 

19.3  Ένα σκάφος που εγκαταλείπει μία ιστιοδρομία πρέπει να ειδοποιήσει την επιτροπή 
αγώνων το συντομότερο δυνατόν. 
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20. ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
20.1 Αντικατάσταση κατεστραμένου ή απωλεσθέντος εξοπλισμού δε θα επιτρέπεται χωρίς 

την άδεια της επιτροπής αγώνων.  Οι αιτήσεις αντικατάστασης θα πρέπει να 
υποβάλονται το συντομότερο λογικά δυνατόν. 

 
21. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

 Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για 
συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας 
ελεγκτής εξοπλισμού ή καταμετρητής της επιτροπής αγώνων μπορεί να οδηγήσει ένα 
σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο. 

 
22. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Τα σκάφη μπορούν να φέρουν διαφημίσεις οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον κανόνα 20 «Κώδικας διαφημίσεων» της ISAF. 
Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να προσκομίσουν την έγκριση της Ε.Ι.Ο. 
Ο Οργανωτής μπορεί να ζητήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν διαφήμιση, που 
θα τους χορηγηθεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς.  
 

 
23. ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Τα σκάφη Επιτροπών θα φέρουν τα ακόλουθα διακριτικά  
Σκάφος Επιτροπής Αγώνων : σημαια RC-πορτοκαλι  
Σκάφος Επιτροπής Ενστάσεων : σημαια JURY 
Σκάφος ομαδας διασωσης & αμεσης επεμβασης : σημαια αυτοδυτων 
Σκάφος δημοσιογράφων/φωτογράφων : σημαια PRESS 
Λοιπα σκαφη Επιτροπης Αγωνων : σημαια κοκκινη 

 
24. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
24.1 Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι χειριστές 

πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας 
(quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι  
διπλώματος ταχυπλόου.  

24.2 Τα σκάφη υποστήριξης θα πρέπει να παραμένουν μακριά από την περιοχή όπου 
αγωνίζονται σκάφη από το προειδοποιητικό σήμα της ιστιοδρομίας μέχρι όλα τα σκάφη 
να τερματίσουν την ιστιοδρομία ή η επιτροπή αγώνων σημάνει αναβολή, γενική 
ανάκληση ή διακοπή της ιστιοδρομίας 

24.3 Για να παρακολουθήσουν την ιστιοδρομία τα σκάφη υποστήριξης μπορούν να κινούνται 
κατά μήκος των πλευρών του στίβου, περίπου 100 μέτρα από την περιοχή των αγώνων.   

24.4 Δεν επιτρεπεται η κινηση των σκαφων υποστηριξης κατά μηκος του μπρατσου 
«εκκινηση-σημειο Νο 1» 

24.5 Σκάφος της επιτροπής αγώνων ή της επιτροπής ενστάσεων μπορεί να υποδείξει σε ένα 
σκάφος υποστήριξης να απομακρυνθεί περισσότερο από την περιοχή των αγώνων.  Σε 
αυτή την περίπτωση το εν λόγω σκάφος θα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. 
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24.6 Η παράβαση του άρθρου 24 των οδηγιών πλου μπορεί να τιμωρηθεί με ακύρωση από τη 
συγκεκριμένη ιστιοδρομία όλων των σκαφών που σχετίζονται με το σκάφος υποστήριξης 
ή με άλλη ποινή στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής ενστάσεων. 

 
25. ΡΥΠΑΝΣΗ 

Τα σκάφη δεν πρέπει να πετούν απορρίματα στη θάλασσα.  
 

26. ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ - ΕΠΑΘΛΑ 
26.1 Η τελετη απονομης των επαθλων θα πραγματοποιηθει στις εγκαταστασεις του Ο.Φ.Θ. 

Αλεξανδρουπολης.  
26.2 Η ακριβης ωρα της τελετης θα γνωστοποιηθει με ανακοινωση. 
26.3 Επαθλα θα απονεμηθουν στις παρακατω κατηγοριες: 

Περιφερειακο Πρωταθλημα Optimist Βορειου Ελλαδας 2012 
• Overall 
• Αγοριων 
• Κοριτσιων 
• Παιδων (11 ετων και μικροτερων) 
• Κορασιδων (11 ετων και μικροτερων) 
• Μικροτερου αθλητη `η αθλητριας (που θα εχει τερματισει σε μια τουλαχιστον 

ιστιοδρομια). 
Κυπελλο Laser 4,7 Βορειου Ελλαδας 2012 
• Αγοριων 
• Κοριτσιων 

26.4 Οι παραπανω κατηγοριες ισχυουν συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 15.3 της 
Προκηρυξης των Αγωνων. 

 
27. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όλοι οι συμμετέχοντες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4. Ο 
διοργανωτής Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε 
συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια 
του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια 
αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που 
δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από 
την διοργάνωση. 

 
28. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την 
προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους.  
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