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ο 2015 παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, που οδήγησαν στην περικοπή, τροποποίηση αλλά και
ματαίωση ορισμένων ιστιοπλοικών αγώνων, από πλευράς της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στη σύνδεση των ιστιοπλοϊκών αγώνων ανοικτής θαλάσσης με το θαλάσσιο τουρισμό. Το πανελλήνιο
Πρωτάθλημα επέστρεψε μετά από πέντε χρόνια στο Σαρωνικό και διοργανώθηκε από τον Ι.Ο.Πειραιώς με
εξαιρετικά ποιοτικές συμμετοχές.
Ιδιαίτερα σήμερα, στόχος της ΕΑΘ παραμένει η ανάδειξη της συμβολής των ιστιοπλοϊκών αγώνων στην
τουριστική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση την οικονομική τόνωση των ακριτικών νησιών του Αιγαίου αλλά και όλης
της χώρας, η διατήρηση της ναυτικής μας παράδοσης και η εκμάθηση της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης σε όσο
το δυνατόν μεγαλύτερα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού. Αξια προς μίμηση η πρωτοβουλία όχι μόνον Ομίλων,
αλλά και μεμονωμένων ιστιοπλόων στη συγκέντρωση υλικού που διατέθηκε στους πρόσφυγες.
Από αγωνιστικής πλευράς ξεχωρίζει η ανάληψη του πανευρωπαικού πρωταθλήματος ORC 2016, που θα
διοργανωθεί από το Ν.Ο.Θεσσαλονίκης 3‐10 Ιουλίου στο Πόρτο Καρρας της Χαλκιδικής. Αξιοσημείωτη επίσης η
ανάληψη του πανευρωπαικού πρωταθλήματος J‐24 του 2019, το οποίο προγραμματίζεται να διοργανωθεί από τον
Ι.Ο.Πατρών.

1. Διοργάνωση Συνδιασκέψεων
Ετήσια Συνδιάσκεψη Ομίλων
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015, η ΕΑΘ διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις τις Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας την καθιερωμένη Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Εκπροσώπων Ομίλων Ανοικτής Θαλάσσης. Στη
συνδιάσκεψη, οι εκπρόσωποι των Ομίλων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν προτάσεις για την αρτιότερη
διεξαγωγή των αγώνων και τους τρόπους παρέμβασης της ΕΑΘ προς τους διοργανωτές. Όπως κάθε χρόνο, τα όσα
συζητήθηκαν στα πλαίσια της συνδιάσκεψης, συμπεριλήφθηκαν στις Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ για Αγώνες Ανοικτής
Θαλάσσης.
Οι σημαντικότερες αποφάσεις της ΕΑΘ, σύμφωνα με τις προτάσεις της συνδιάσκεψης, ήταν η προσθήκη του
νέου τρόπου διαχωρισμού στόλου του ORC σύμφωνα με το Μήκος Διαχωρισμού Κατηγοριών (CDL), ο αποκλεισμός
των σκαφών με πιστοποιητικό χωρίς μπαλόνι από την Ετήσια Κατάταξη της ΕΑΘ, η καταλληλότερη ρύθμιση των
ορίων διαχωρισμού των ειδικών κατηγοριών ORC International της Ετήσιας Κατάταξης της περιοχής Σαρωνικού
μετά από συνεννόηση με τους ναυτικούς ομίλους που διοργανώνουν αγώνες ελεγχόμενου στίβου, καθώς και η
αύξηση των προσμετρώμενων ιστιοδρομιών στην Ετήσια Κατάταξη της περιοχής Σαρωνικού.
Στο τέλος της συνδιάσκεψης οι εκπρόσωποι των ομίλων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους
παρευρισκόμενους τις διοργανώσεις υπερτοπικού χαρακτήρα που πιθανόν να ενδιαφέρουν ιστιοπλόους από άλλες
περιοχές. Παρά την οικονομική κρίση, οι μεγάλες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις φαίνεται να αντέχουν, ενώ και η
δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου εξακολουθεί να έχει το κοινό της.
2. Απονομές ‐Βραβεύσεις
Στις 7 Φεβρουαρίου 2015, 350 και πλέον ιστιοπλόοι προερχόμενοι από όλες την τις θαλάσσιες περιοχές της
Ελλάδας (Σαρωνικό, Ιόνιο, Κεντρική Ελλάδα, Ευβοϊκό, Ανατολικό Αιγαίο, Βόρεια Ελλάδα, Κρήτη, Πατραϊκό
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Κορινθιακό, Νότια Πελοπόννησο και Θερμαϊκό), παρευρέθηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΑΘ/ΕΙΟ στις
εγκαταστάσεις της Ολυμπιακής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων της Γενικής Κατάταξης 2014 (Ranking
List) των αγώνων ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης.
Η εκδήλωση άνοιξε με μια ξεχωριστή βράβευση, η οποία αφορούσε στην απονομή τιμητικής πλακέτας στον
Αθλητικό Σύλλογο Ιστιοπλόων Ανοικτής Θαλάσσης (ΑΣΙΑΘ) Ρόδου, για την εκδήλωση που πραγματοποιεί κάθε
χρόνο τα τελευταία 20 έτη με μετάβαση σκαφών και μελών του και την κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου στο
ακριτικό νησί του Καστελόριζου, μοιράζοντας δώρα σε όλα τα παιδιά των κατοίκων του νησιού.
Ακολούθησε η απονομή των επάθλων των γενικών κατηγοριών ORC International και ORC Club όλων των
αγωνιστικών περιφερειών της Ελλάδας, ενώ ειδικά βραβεία δόθηκαν για την περιοχή Σαρωνικού σε 3 κατηγορίες
ανάλογα με το GPH για τα σκάφη ORCi και ORC Club. Για τα σκάφη IRC, εκτός της γενικής κατάταξης, βραβεύτηκαν
επιπλέον 2 κατηγορίες στη γενική κατάταξη με βάση με το TCC καθώς και η κατηγορία των σκαφών εκτός κέντρου.
Παράλληλα έγινε από την ΕΑΘ η απονομή του πανελληνίου Πρωταθλήματος της κλάσης Platu 25 και η
απονομή της ετήσιας κατάταξης σκαφών J24.
Η καθιερωμένη απονομή της ετήσιας κατάταξης της ΕΑΘ αποτελεί μια ξεχωριστή εκδήλωση που δίνει την
ευκαιρία σε ιστιοπλόους από όλη την Ελλάδα να γνωριστούν ή να συναντηθούν για ακόμη μια φορά και να
ανταλλάξουν απόψεις και αγωνιστικές αναμνήσεις από τη χρονιά που πέρασε.
3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2015 διεξήχθη από τις 9 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2015 στο
Σαρωνικό Όρμο, με συνδιοργάνωση της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας
και του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς. Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν 17 αγωνιστικά σκάφη από 11 ναυτικούς
ομίλους (ΠΟΙΑΘ 4 σκάφη, ΝΟΕλλάδος 3 σκάφη, ΝΟΚαλαμακίου 2 σκάφη, ΙΟΠειραιώς 1 σκάφος, ΝΟΕιρήνης‐Φιλίας
1 σκάφος, ΙΟΧίου 1 σκάφος, ΑΝΟΙΑΘ 1 σκάφος, ΝΟΘεσσαλονίκης 1 σκάφος, ΝΟΤζιτζιφιών‐Καλλιθέας 1 σκάφος,
ΝΑΣ 1 σκάφος, ΝΟΒουλιαγμένης 1 σκάφος).
Το Πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με επιτυχία με 9 ιστιοδρομίες για την κατηγορία ORCi‐A και 8 ιστιοδρομίες για
την κατηγορία ORCi‐B, με χορηγούς υποστηρικτές του Πρωταθλήματος τις εταιρείες adidas sailing, Xerox, ONDECK,
ABOVE, Quantum Sails, OTE Tv, 90.1 fm, Παραπολιτικά.
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης για το 2016 έχει ανατεθεί στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χίου.

4. Έντυπα ‐Δημοσιεύσεις
Πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου έγινε ενημέρωση στις καταστάσεις επιθεώρησης σκαφών για
έλεγχο εξοπλισμού (α) καταμέτρησης και (β) ασφάλειας σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης.
Επίσης, στον ιστότοπο της ΕΑΘ/ΕΙΟ δημοσιεύτηκαν, στην ελληνική γλώσσα, ενημερωτικά κείμενα για τους
κανονισμούς των συστημάτων καταμέτρησης και ισοζυγισμού του ORC και του IRC καθώς και των ειδικών
κανονισμών ασφαλείας της ISAF. Τέλος, ενημερώθηκαν οι απλοποιημένες παρουσιάσεις των πιστοποιητικών
ισοζυγισμού ORC και IRC.
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5. Πιστοποιητικά Ισοζυγισμού

Στις 31/12/2015 υπήρχαν 664 σκάφη με πιστοποιητικά ORC σε ισχύ (155 International, 509 Club), ενώ στην
αντίστοιχη ημερομηνία του 2014 υπήρχαν 676. Η μικρή μείωση του αριθμού των πιστοποιητικών ORC σε σχέση με
την προηγούμενη χρονιά (1.7%) θεωρείται ασήμαντη, δεδομένων μάλιστα των εξελίξεων στην χώρα (οικονομική
κρίση, βουλευτικές εκλογές).
Αντιστοίχως, στο τέλος του 2015 το πλήθος των σκαφών με ενεργό πιστοποιητικό IRC ήταν 44, έναντι 60 στο τέλος
του 2014, γεγονός που συμβαδίζει με την μείωση των πιστοποιητικών IRC παγκοσμίως, παρά τα μέτρα που έλαβε
η ΕΑΘ/ΕΙΟ ειδικά για τη στήριξη της κατηγορίας (άρση του περιορισμού για ταυτόχρονη βαθμολόγηση σκαφών με
διαφορετικά πιστοποιητικά ισοζυγισμού, διευκόλυνση έκδοσης πιστοποιητικών IRC, μείωση του απαιτούμενου
αριθμού συμμετοχής σκαφών για σχηματισμό κατηγορίας σε μια διοργάνωση).
Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η πορεία των σκαφών με πιστοποιητικά ισοζυγισμού έκδοσης ΕΑΘ
των τελευταίων ετών:
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6. Υποστήριξη αγώνων
Κατά το έτος 2015 πραγματοποιήθηκαν:
Α) Χρηματοδότηση & τεχνική υποστήριξη των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων ORCi & IRC
Β) Αθλοθέτηση δύο Επαμειβόμενων κυπέλλων για τα πανελλήνια πρωταθλήματα.
Γ) Αθλοθέτηση και χρηματοδότηση για τεχνική υποστήριξη των περιφερειακών πρωταθλημάτων Κρήτης, Κεντρικής
Ελλάδας, Ιονίου & Ευβοϊκού.
Δ) Αθλοθέτηση Ranking List J24 & Πανελληνίου Πρωταθλήματος Platu 25.
7. Υποστήριξη ιστοσελίδων της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης
Επικαιροποιήθηκαν οι καταστάσεις πιστοποιητικών ORC με τα νέα στοιχεία για τα σκάφη (CDL).
Η κατάταξη (ranking list) ενημερωνόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα ξεκινώντας από το τέλος Μαΐου 2015, ανά
δέκα ημέρες περίπου. Προς το τέλος της περιόδου η συχνότητα ενημέρωσης αυξήθηκε, πολλές φορές και δύο
φορές την εβδομάδα.
Οι ιστοσελίδες ενημερώνονταν τακτικά με δελτία τύπου και ανακοινώσεις αγώνων από τους ομίλους, και φυσικά
με τις εγκυκλίους και τα υπόλοιπα νέα της ΕΑΘ.
Δημοσιεύτηκαν τα στατιστικά στοιχεία αμέσως μετά την ολοκλήρωση καταχώρισης και ελέγχου των στοιχείων της
ετήσιας κατάταξης.
8. Κανονισμοί
Συντάχθηκε ο Κανονισμός Αγώνων για σκάφη ανοικτής θαλάσσης 2015, ο οποίος αφορά στις Ειδικές Διατάξεις
της ΕΑΘ για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης, οποίες συμπληρώνουν τις Διατάξεις της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ) για αγώνες
ιστιοπλοΐας που δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 2014.
Επίσης καταρτίσθηκε, αναλυτικά ο Κανονισμός για το Ranking List 2015, βάσει του οποίου προκύπτει η ετήσια
γενική κατάταξη της ΕΑΘ, ο οποίος για λόγους απλοποίησης και συνεκτικότητας είναι ενοποιημένος και για τα δύο
συστήματα ισοζυγισμού (ORC και IRC).

9. Παγκόσμιο Συνέδριο ORC 2015
Το ετήσιο συνέδριο του ORC διεξήχθη από τις 3 έως τις 11 Νοεμβρίου 2015 στην Sanya, Κίνα, όπου την ΕΑΘ
εκπροσώπησαν οι κ.κ. Λάζαρος Τσαλίκης (ORC Congress, Race Management Committee, ISAF Offshore Committee)
και Δημήτρης Δήμου (Measurement Committee).
Το συνέδριο αποφάσισε τη διεξαγωγή του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ORCi 2016 από τις 4 έως τις 10
Ιουλίου στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, με τόπο διεξαγωγής των ιστιοδρομιών
την περιοχή του Πόρτο Καρρά.
Η ΕΑΘ δημοσίευσε ενδεικτικό συγκριτικό πίνακα επιδόσεων 2015‐2016, αμέσως μόλις διατέθηκε η πρώτη
δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού του ORC για το 2016.
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Το επόμενο συνέδριο του ORC προγραμματίζεται να διεξαχθεί από τις 5 έως τις 13 Νοεμβρίου 2016 στην
Ευρώπη.
10. Επιμορφωτικές και Ενημερωτικές Συναντήσεις και Σεμινάρια
Πανελλήνια Συνάντηση Καταμετρητών ORC & IRC, Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2015:
Στις 8 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση των καταμετρητών της ΕΑΘ. Αρχικά ο κ.
Γιάννης Καλατζής, Αρχικαταμετρητής ΕΑΘ, παρουσίασε τις προσθήκες και τροποποιήσεις για το 2015 του
κανονισμού Offshore Special Regulations της ISAF καθώς και του κανονισμού IMS του ORC, ενώ επεσήμανε
διευκρινίσεις και σημεία προσοχής στις καταμετρήσεις, με βάση αιτήματα των καταμετρητών που είχαν αποσταλεί
στην ΕΑΘ. Ακολούθως, ο κ. Παναγιώτης Παπαποστόλου, Υπεύθυνος Ισοζυγισμού της ΕΑΘ, παρουσίασε της
τροποποιήσεις του κανονισμού ORC Rating Systems για το 2015 με εστίαση στο νέο τρόπο που συστήνει το ORC για
το δικαιότερο διαχωρισμό του στόλου στους αγώνες και στη νέα μέθοδο διόρθωσης χρόνου με χρήση καμπύλης
επίδοσης (performance curve).

Παρουσιάσεις – Ομιλίες
Κατά τη διάρκεια του 2015 και πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου πραγματοποιήθηκαν, μετά από
πρόσκληση ναυτικών ομίλων, οι παρακάτω παρουσιάσεις σε αγωνιζομένους με ενημερωτικό χαρακτήρα για τα
συστήματα ισοζυγισμού και τις αλλαγές των κανονισμών 2015.


2 Φεβρουαρίου 2015, Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος (ΝΟΕ): Παρουσίαση των αλλαγών κανονισμών καταμέτρησης
ORC και IRC για το 2015, από τον Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ κ. Ι. Καλατζή, μετά από πρόσκληση της Ελληνικής
Ένωσης Ιδιοκτητών ‐ Αθλητών Αγωνιστικών Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης.



18 Φεβρουαρίου 2015, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών (ΙΟΠατρών): Παρουσίαση των συστημάτων ισοζυγισμού
και των αλλαγών κανονισμών 2015, από τον Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ κ. Ι. Καλατζή.



16 Μαρτίου 2015, Ναυτικός Όμιλος Ειρήνης‐Φιλίας (ΝΟΕΦ): Παρουσίαση των συστημάτων ισοζυγισμού και
των αλλαγών κανονισμών 2015, από τον Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ κ. Ι. Καλατζή.

Σεμινάρια Καταμέτρησης
Για την κάλυψη των αναγκών των ναυτικών ομίλων των νήσων Αιγαίου, η ΕΑΘ διοργάνωσε τα εξής σεμινάρια,
τα οποία διενεργήθηκαν στην πόλη της Χίου, το τριήμερο 18 ‐ 20 Αυγούστου 2015:
α) Σεμινάριο μερικής καταμέτρησης IMS, στις 19 & 20 Αυγούστου 2015. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 10
υποψήφιοι καταμετρητές, οι οποίοι προτάθηκαν από έξι ομίλους‐μέλη της ΕΙΟ: Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μυτιλήνης
(ΙΟΜ) 4 υποψήφιοι, Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου (ΠΕΚΕΒ) 2 υποψήφιοι, Λεσβιακός
Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΛΟΙΑΘ) 1 υποψήφιος, Ναυταθλητικός Όμιλος Καρλοβάσου (ΝΑΟΚ), 1
υποψήφια, Ναυτικός Όμιλος Σάμου (ΝΟΣ), 1 υποψήφιος, Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου (ΝΟΠΦ), 1
υποψήφιος.
β) Σεμινάριο καταμέτρησης IRC, στις 18 Αυγούστου 2015. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 5 υποψήφιοι
καταμετρητές, οι 3 εκ των οποίων πιστοποιημένοι καταμετρητές IMS της ΕΑΘ και 2 από την ομάδα των υποψήφιων
καταμετρητών IMS.
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Οι διαλέξεις των δύο σεμιναρίων πραγματοποιήθηκαν στο Επιμελητήριο Χίου με εισηγητή τον
Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ κ. Γιάννη Καλατζή, και η πρακτική εξάσκηση των υποψηφίων πραγματοποιήθηκε με τη
βοήθεια του καταμετρητή IMS κ. Μιχάλη Τσατσαρώνη στο Κλειστό Γήπεδο Χίου καθώς και σε ιστιοπλοϊκά σκάφη
που διατέθηκαν ευγενώς από τους ιδιοκτήτες τους για τις ανάγκες του σεμιναρίου. Τις εγκαταστάσεις για τις
ανάγκες διεξαγωγής των σεμιναρίων καταμέτρησης προσέφεραν ευγενικά το Επιμελητήριο Χίου και η Δημοτική
Αρχή Χίου.
Το σεμινάριο ακολούθησε γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και σειρά δοκιμαστικών
καταμετρήσεων οι οποίες έγινε προσπάθεια να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης Aegean Regatta
2015, για διευκόλυνση των υποψηφίων των ομίλων των νήσων Αιγαίου.

Πιστοποίηση Καταμετρητών
Στη συνέχεια των σεμιναρίων καταμέτρησης που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Χίου το 2015,
πιστοποιήθηκαν οι παρακάτω καταμετρητές της περιοχής Ανατολικού Αιγαίου, ως καταμετρητές μερικής
καταμέτρησης IMS, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμαστικών τους καταμετρήσεων:
1. Αρμενάκη Παρθενόπη (ΝΑΟΚ)

2. Ελευθερίου Αριστομένης (ΙΟΜ)

3. Μελάς Ανδρέας (ΝΟΣ)

4. Παπουτσής Αλέξανδρος (ΛΟΙΑΘ)

11. Έλεγχοι καταμετρήσεων και επιθεωρήσεις σκαφών
Επιθεωρήσεις σκαφών Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανοικτής Θαλάσσης 2015
Από τις 9 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2015 διεξήχθησαν, στην περιοχή του Σαρωνικού και στα πλαίσια του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανοικτής Θαλάσσης 2015, έλεγχοι αγωνιστικού και λοιπού εξοπλισμού στο σύνολο
των σκαφών που συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα. Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τους καταμετρητές IMS
Χρήστο Θεοδόση, Γιώργο Σταθάκη και Γιάννη Καλατζή.
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