ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ορίζει ότι:
1. Κανόνας 40 : Ατομικές συσκευές πλεύστότητας (σωσίβια)
Η ΕΙΟ ορίζει ότι όταν ένας Κανόνας απαιτεί να φοριέται ένα ατομικό βοήθημα
πλευστότητας, κατά την διάρκεια του αγώνα, αυτό οφείλει να συμφωνεί με τις
προδιαγραφές της συγκεκριμένης κλάσης.
2. Κανόνας 46: Εντεταλμένος
Η ΕΙΟ ορίζει ότι ο εντεταλμένος αντιπρόσωπος επάνω σε ένα σκάφος και ο
αναπληρωτής του, πρέπει να είναι κάτοχοι αθλητικής ταυτότητας της ΕΙΟ, ή
μέλη ενός Ομίλου μέλους της, ή μιας οργάνωσης συνδεδεμένης με την ΕΙΟ.
Προκειμένου περί αλλοδαπού αγωνιζόμενου, αυτός πρέπει να είναι μέλος ή
αθλητής ενός Ομίλου, που είναι μέλος μιας εθνικής αρχής συνδεδεμένης με την
ISAF.
3. Κανόνας 60: Δικαίωμα ένστασης
Η ΕΙΟ ορίζει ότι δεν θα απαιτείται παράβολο ούτε προσωρινή καταβολή
οιουδήποτε ποσού για την υποβολή μιας ένστασης εκτός από την περίπτωση
κόστους καταμέτρησης.
4. Κανόνας 61.1(a): Πληροφορώντας τον Εναγόμενο
Η ΕΙΟ ορίζει ότι πέραν της λέξης “protest” σε μη διεθνείς αγώνες που
μετέχουν μόνο Έλληνες αθλητές γίνεται δεκτή και η λέξη «ένσταση». Αυτό
τροποποιεί τον Κανόνα 61.1(a).
5. Κανόνας 64.3(d): Αποφάσεις επί Ενστάσεων Καταμέτρησης
Η ΕΙΟ ορίζει ότι:
5.1. Για ένσταση καταμέτρησης ή ισοζυγισμού, μαζί με την ένσταση θα
κατατίθεται και ένα παράβολο για να καλυφθούν τα έξοδα που θα
δημιουργηθούν από την καταμέτρηση. Αυτό τροποποιεί τον Κανόνα
61.2.
5.2. Το παράβολο θα ορίζεται από τον την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα.
5.3. Εάν η ένσταση θεωρηθεί άκυρη ή απορριφθεί, τα έξοδα καταμέτρησης ή
ισοζυγισμού που προέκυψαν θα καλυφθούν από το παράβολο του
ενάγοντος.
5.4. Εάν ο εναγόμενος τιμωρηθεί, θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα καταμέτρησης
και το παράβολο θα επιστραφεί στον ενάγοντα.
5.5. Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίσει σύμφωνα με τον Κανόνα
64.3(a), ενάγων και εναγόμενος θα μοιραστούν εξίσου τα έξοδα της
καταμέτρησης.
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6. Κανόνας 67: Ζημιές
Η ΕΙΟ ορίζει ότι:
6.1. Τα ευρήματα και οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων θα έχουν
σχέση μόνο με τους Κανόνες Ιστιοδρομιών της ISAF καθώς και των
∆ιεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων (∆ΚΑΣ) εάν αυτό
προβλέπεται από την προκήρυξη ή οδηγίες πλου.
6.2. Οποιοδήποτε θέμα ευθύνης ή απαίτησης για ζημιές που θα προκληθούν
από ένα ατύχημα, κατά το διάστημα που ένα σκάφος υπόκειται στους
Κανόνες Ιστιοδρομιών, δεν θα αποτελεί αντικείμενο εξέτασης από την
Επιτροπή Ενστάσεων.
6.3. Η απόσυρση ενός σκάφους από έναν αγώνα ή η αποδοχή μίας ποινής,
δεν σημαίνει ότι αποδέχεται την ευθύνη του για ζημιές ή για παράβαση
ενός Κανόνα.
6.4
Κάθε σκάφος προκειμένου να συμμετάσχει σε ένα αγώνα οφείλει να
είναι ασφαλισμένο για συμμετοχή σε αγώνα έναντι τρίτων με την
ελάχιστη προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη από τον νόμο Ν2743/99
και τυχόν προσθήκες του ή τροποποιήσεις του. Αντίγραφο του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους ή βεβαίωση της ασφαλιστικής
εταιρείας σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη του σκάφους, πρέπει να
συνοδεύει τη δήλωση συμμετοχής του σκάφους στην διοργάνωση.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική
ευθύνη εναντίον τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες
ιστιοπλοΐας.
7. Κανόνας 69: Κακή διαγωγή
Η ΕΙΟ ορίζει ότι:
Όσοι έχουν αποκλειστεί από την Εθνική τους αρχή ή από την ISAF
αποκλείονται αυτομάτως και χωρίς καμία διαδικασία από όλους τους αγώνες
υπό την δικαιοδοσία της ΕΙΟ μέχρι την λήξη του αποκλεισμού τους.
8. Κανόνας 70.5: Εφέσεις
Η ΕΙΟ ορίζει ότι:
Μπορεί να εγκρίνει για κάποιο συγκεκριμένο αγώνα μια Εθνική Επιτροπή
Ενστάσεων που θα αποτελείται από πέντε μέλη εκ των οποίων τουλάχιστον
δύο θα είναι πιστοποιημένοι διεθνείς κριτές της ISAF, δύο πιστοποιημένοι
εθνικοί κριτές της ΕΙΟ και ένα κριτής που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία
το σεμινάριο κριτών της ΕΙΟ. Όλοι οι κριτές θα έχουν προταθεί από την
ΑΕΑΕ. Η αποφάσεις αυτής της Εθνικής Επιτροπής Ενστάσεων δεν θα είναι
εφέσιμες.
9. Κανόνας 76.1: Εξαίρεση σκαφών και αγωνιζομένων
Προσθέστε στον Κανόνα 76.1:
Η ΕΙΟ ορίζει ότι Οργανωτική Επιτροπή ή μια Επιτροπή Αγώνων δεν μπορεί
να απορρίψει ή ακυρώσει την συμμετοχή ενός σκάφους ή αθλητού που έχει
δικαίωμα να αγωνιστεί βάσει της προκήρυξης του αγώνα και των οδηγιών
πλου, για ένα αυθαίρετο λόγο ή ιδιοτροπία, ή εξ αιτίας φυλής, χρώματος,
θρησκείας, εθνικότητας, γένους, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.
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10. Κανόνας 78: Κανονισμοί κλάσεων, Πιστοποιητικά
Όλα τα σκάφη μιας αναγνωρισμένης από την ISAF κατηγορίας οφείλουν να
παρουσιάσουν, όποτε τους ζητηθεί, ένα πιστοποιητικό καταμέτρησης ή
ισοζυγισμού συμπληρωμένο σύμφωνα με τους κανόνες της κλάσης. Μόνο
καταμετρημένα πανιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να ευρίσκονται επί του
σκάφους, ανάλογα με τους κανονισμούς κάθε κλάσης. Όλα τα πανιά των
σκαφών στις κατηγορίες ORC International και ORC Club πρέπει να είναι
καταμετρημένα και να φέρουν έγκυρη σφραγίδα καταμέτρησης IMS. Της
υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται τα πανιά θύελλας, των οποίων οι
προδιαγραφές αναφέρονται στον Ειδικό Κανονισμό Ανοικτής Θαλάσσης της
ISAF (Offshore Special Regulations, OSR).
11. Κανόνας 86.3: Αλλαγές Κανόνων Αγώνων
Η ΕΙΟ ορίζει ότι οι απαγορεύσεις του Κανόνα 86.1 δεν ισχύουν εάν αλλάξουν
προκειμένου να γίνουν δοκιμές για βελτίωση ενός κανόνα. Για να γίνει αυτό
απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της ΕΙΟ.
12. Κανόνας 88.2: Διατάξεις της Εθνικής Αρχής
a. Σύμφωνα με τον Κανόνα 88.2, η ΕΙΟ ορίζει ότι οι ∆ιατάξεις της δεν μπορούν
να αλλάξουν από τις Οδηγίες Πλου αγώνων υπό την δικαιοδοσία της. Παρά
ταύτα, σε Παγκόσμια ή Ηπειρωτικά πρωταθλήματα που οργανώνονται σε νερά
υπό την δικαιοδοσία της ΕΙΟ οι αναγνωρισμένες από την ISAF διεθνείς κλάσεις
και οι Οργανωτικές Επιτροπές δεν είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν
αυτούς τις διατάξεις.
b. Η ΕΙΟ ορίζει ότι σε περίπτωση διάστασης ερμηνείας ενός κανόνα, το Αγγλικό
κείμενο υπερισχύει.
13. Κανόνας 89.1: Οργανώτρια Αρχή
Η ΕΙΟ ορίζει ότι απαιτείται η έγκριση της προκειμένου να οργανωθούν
αγώνες στις περιπτώσεις των κανόνων 89.1 (d) & (g).
14. Κανόνας 91b: Επιτροπή Ενστάσεων
H EΙΟ ορίζει ότι: Μία Οργανωτική Επιτροπή Αγώνων, που προτίθεται να
προβεί στην συγκρότηση μιας ∆ιεθνούς Επιτροπής Ενστάσεων (International
Jury) βάσει του Παραρτήματος Ν των RRS, οφείλει να ζητήσει από την ΕΙΟ,
την έγκρισή της (Κανόνας 91b) εκτός από την περίπτωση που αυτή έχει
ορισθεί από την ISAF βάσει του Κανόνα 89.2(b)
15. Ενώσεις Ολυμπιακών & Παραoλυμπιακών κατηγοριών
Η ΕΙΟ δεν αναγνωρίζει Ελληνικές Ενώσεις Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών
κατηγοριών. Για τις ∆ιεθνείς Ενώσεις των πιο πάνω κατηγοριών Εθνική
Ένωση είναι η ΕΙΟ.
16. Πανελλήνια Πρωταθλήματα
Οι πρόεδροι της Επιτροπής Ενστάσεων και της Επιτροπής Αγώνων των
Πανελληνίων Πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών περιλαμβανομένης και
της ανοικτής θάλασσας, πρέπει να είναι πιστοποιημένα Εθνικά ή ∆ιεθνή
Στελέχη.
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17. Αγώνες Ranking List
Προκειμένου οι αγώνες να συμπεριλαμβάνονται στα Ranking List των
διαφόρων κατηγοριών, οι πρόεδροι της Επιτροπής Ενστάσεων και της
Επιτροπής Αγώνων πρέπει να είναι πιστοποιημένα Εθνικά ή ∆ιεθνή Στελέχη.
Όσον αφορά την ανοιχτή θάλασσα αυτό ισχύει απαραίτητα μόνο για τα
Περιφερειακά Πρωταθλήματα.
18. Προκηρύξεις Αγώνων
Οι Προκηρύξεις Αγώνων δεν μπορούν να αλλάξουν τις διατάξεις της ΕΙΟ.
19. Διατάξεις ΕΑΘ
Στους αγώνες ανοικτής θαλάσσης πέραν των Εθνικών ∆ιατάξεων της ΕΙΟ
ισχύουν και οι Ειδικές ∆ιατάξεις της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης (ΕΑΘ).

4

