
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ J          

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
 
Βλέπε κανόνες και 89.2(a) και 90.2. Ο όρος "αγώνας» περιλαµβάνει σειρά 

ιστιοδροµιών ή σειρά αγώνων. 

 

 
J1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  
 
J1.1 Η προκήρυξη του αγώνα πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 
(1) Τον τίτλο, τόπο, και ηµεροµηνίες των αγώνων και το όνοµα της 

διοργανώτριας αρχής. 
(2) Ότι ο αγώνας θα διέπεται από τους  κανόνες όπως ορίζονται στους 

Κανόνες Ιστιοπλοϊκών Αγώνων. 

(3) Μία κατάσταση όλων των άλλων εγγράφων που θα διέπουν την  
διοργάνωση (π.χ. τους Κανόνες Εξοπλισµού της Ιστιοπλοΐας, στο µέτρο 

που εφαρµόζονται), αναφέροντας που ή πως για κάθε ένα από αυτά τα 
έγγραφα ή αντίγραφό τους µπορούν να δουν. 

(4) Τις κλάσεις που θα αγωνιστούν, ποιο σύστηµα ισοζυγισµού ή βαθµού 

ικανότητας θα χρησιµοποιηθεί  και τις κλάσεις  για τις οποίες αυτό θα 
ισχύσει, τους όρους συµµετοχής  και οποιουσδήποτε περιορισµούς 
στην συµµετοχή. 

(5) Τους χρόνους δήλωσης συµµετοχής και των προειδοποιητικών 
σηµάτων για τον δοκιµαστικό αγώνα εάν έχει προγραµµατιστεί και της 
πρώτης ιστιοδροµίας, και των επόµενων ιστιοδροµιών εφόσον είναι 
γνωστοί. 

 
J1.2 Η προκήρυξη του αγώνα πρέπει να περιλαµβάνει και οποιαδήποτε από τα 

ακόλουθα που θα ισχύουν και θα µπορούσαν να βοηθήσουν τους 
αγωνιζόµενους να αποφασίσουν εάν θα συµµετάσχουν στην διοργάνωση ή 
θα παρέχει άλλες πληροφορίες που θα χρειαστούν πριν γίνουν διαθέσιµες 
οι οδηγίες πλου: 
(1)     Προσδιορισµός κάθε κανόνα ο οποίος θα αλλάξει, µια περίληψη των 

αλλαγών και µία δήλωση ότι αλλαγές θα εµφανίζονται αναλυτικά 
στις οδηγίες πλου (βλέπε κανόνα 86). 

 
(2)  Ότι η διαφήµιση θα περιορίζεται στην Κατηγορία Α (βλέπε κανονισµός 

ISAF 20) ή ότι τα σκάφη θα απαιτείται να φέρουν διαφήµιση που θα 
επιλέξει και προµηθεύσει η οργανώτρια αρχή και άλλες 
πληροφορίες που σχετίζονται µε το κανονισµό 20. 

 
(3)   Οιοδήποτε Σύστηµα Κατάταξης που πρέπει να πληρούν κάποιοι ή 

όλοι οι αγωνιζόµενοι (βλέπε κανόνα 79 και κανονισµό 22 της ISAF, 
κώδικας κατάταξης ιστιοπλόων). 

 
(4)    Για µια διεθνή διοργάνωση, κάθε διάταξη της εθνικής αρχής η οποία 



µπορεί να απαιτεί επί πλέον προετοιµασία. 
 
(5) Τη διαδικασία για προεγγραφή ή δήλωση συµµετοχής,  

περιλαµβανοµένου του κόστους εγγραφής καθώς και των 
προθεσµιών. 

 
(6)     Ένα έντυπο συµµετοχής που θα υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη 

του σκάφους ή τον εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη που θα περιέχει 
κείµενο όπως "Συµφωνώ να δεσµεύοµαι από τους Κανόνες 
Ιστιοπλοϊκών Αγώνων και από όλους τους άλλους κανόνες που 

διέπουν την διοργάνωση». 
 

(7)  ∆ιαδικασίες καταµέτρησης ή απαιτήσεις για καταµέτρηση ή 
πιστοποιητικά βαθµού ικανότητας και έλεγχο εξοπλισµού.  

 
(8)     Τον χρόνο και τόπο όπου θα είναι διαθέσιµες οι οδηγίες πλου. 
 
(9)    Οποιεσδήποτε αλλαγές στους κανόνες των κλάσεων, αναφερόµενοι 

συγκεκριµένα στον κάθε κανόνα και προσδιορίζοντας τις αλλαγές 
όπως επιτρέπεται από τον κανόνα 87.  

 
(10)   Τις διαδροµές που θα πλεύσουν. 
 
(11)   Την ποινή για παραβίαση ενός κανόνα του Μέρους 2, άλλης από   

την ποινή των δύο στροφών. 
 
(12)   Άρνηση του δικαιώµατος έφεσης, υποκείµενη στον κανόνα 70.5 
 
(13)   Το σύστηµα βαθµολογίας, εάν είναι διαφορετικό από το σύστηµα 

χαµηλής βαθµολογίας του παραρτήµατος Α, τον αριθµό των 
προγραµµατισµένων ιστιοδροµιών και του ελάχιστου αριθµού που 
πρέπει να ολοκληρωθούν για να είναι έγκυρη η σειρά.  

 
(14) Έπαθλα 

 
]2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ 

 
J2.1  ΟΙ οδηγίες πλου πρέπει να περιέχουν τις παρακάτω πληροφορίες:  
 

(1)    Ότι ο αγώνας θα διέπεται από του κανόνες όπως ορίζονται στους 
Κανόνες Ιστιοπλοϊκών Αγώνων. 

 
(2)    Μία κατάσταση όλων των άλλων εγγράφων που θα διέπουν την 

διοργάνωση (π.χ. τους Κανόνες Εξοπλισµού της Ιστιοπλοΐας, στο 

µέτρο που εφαρµόζονται, 
 
(3)    Το πρόγραµµα των αγώνων, τις κλάσεις που αγωνίζονται και την ώρα 

των προειδοποιητικών σηµάτων για κάθε κλάση. 



 
 

(4)    Τις διαδροµές που θα χρησιµοποιηθούν, ή µία κατάσταση των 
σηµείων από τα οποία θα επιλεγεί η διαδροµή, και εφόσον έχει 

νόηµα, ο τρόπος που θα σηµαίνονται οι διαδροµές. 
 
(5)    Περιγραφή των σηµείων, περιλαµβανοµένων και των σηµείων της 

εκκίνησης και του τερµατισµού, προσδιορίζοντας την σειρά και την 
πλευρά από την οποία πρέπει να αφεθεί κάθε σηµείο και 
προσδιορίζοντας κάθε σηµείο στροφής.(βλέπε κανόνα 28.1) 

 

(6)    Περιγραφή των γραµµών εκκίνησης και τερµατισµού, σηµαιών των 
κλάσεων και οποιαδήποτε ειδικά σήµατα θα χρησιµοποιηθούν.  

 
(7)    Το χρονικό όριο, αν υπάρχει, για τον τερµατισµό. 
 
(8)    Το σύστηµα ισοζυγισµού ή βαθµού ικανότητας που θα 

χρησιµοποιηθεί εάν υπάρχει , και τις κλάσεις στις οποίες αυτό θα 
εφαρµοσθεί.  

 
(9)   Το σύστηµα βαθµολογίας, εάν διαφέρει από το σύστηµα χαµηλής 

βαθµολογίας του Παραρτήµατος Α, µε αναφορά στο Παράρτηµα Α, 
σε κανόνες κλάσεων ή άλλους κανόνες που διέπουν την διοργάνωση, 

ή περιγραφόµενο πλήρως. Να αναφέρει τον αριθµό των 
προγραµµατισµένων ιστιοδροµιών και του ελάχιστου αριθµού που 
πρέπει να ολοκληρωθούν για να είναι έγκυρη η σειρά. 

 
J2.2 Οι οδηγίες πλου πρέπει να περιέχουν όσα από τα ακόλουθα, 

εφαρµοστούν. 
(1) ότι η διαφήµιση θα περιορίζεται στην Κατηγορία Α (βλέπε κανονισµό 

20 της ISAF) και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται µε τον κανονισµό 
20. 

 

(2) Την αντικατάσταση των σχετικών κανόνων του Μέρους 2 µε τους 
∆ιεθνείς Κανόνες για την Αποφυγή Συγκρούσεων στην Θάλασσα ή 

άλλους κρατικούς κανόνες προτεραιότητας, την ώρα (ρες) και την 
περιοχή(χες) που θα εφαρµόζονται, και οποιαδήποτε σήµατα νυκτός 
θα χρησιµοποιηθούν από την επιτροπή αγώνων 

 
(3) Αλλαγές στους κανόνες αγώνων που επιτρέπονται από τον κανόνα 86 

αναφερόµενοι συγκεκριµένα στον κάθε κανόνα και προσδιορίζοντας 
τις αλλαγές.(εάν ο κανόνας 86.2 εφαρµόζεται, αναφέρατε την 
έγκριση).   

 
(4) Αλλαγές στις διατάξεις της εθνικής αρχής (βλέπε κανόνα 88). 
 
(5) Σε µία ∆ιεθνή διοργάνωση, όταν αρµόζει, ένα αντίγραφο στην  

Αγγλική γλώσσα   των διατάξεων  της εθνικής αρχής που θα  



εφαρµοσθούν. 
 

(6) Αλλαγές στους κανόνες των κλάσεων, αναφερόµενοι συγκεκριµένα 
στον κάθε κανόνα και προσδιορίζοντας τις αλλαγές όπως 
επιτρέπεται από τον κανόνα 87. 

 
(7) Περιορισµοί που ελέγχουν την αλλαγή επί των σκαφών όταν τα 

σκάφη παραχωρούνται από την διοργανώτρια αρχή. 
 

(8) Την διαδικασία εγγραφής. 
 
(9) Την διαδικασία καταµετρήσεως ή ελέγχου. 
 
(10) Την θέση (εις) των επισήµων πινάκων ανακοινώσεων. 
 
(11) Την διαδικασία για την αλλαγή των οδηγιών πλου. 
 

(12) Τις απαιτήσεις ασφάλειας, όπως απαιτήσεις για σήµατα για ατοµικά 
σωσίβια, δήλωση παρουσίας στην περιοχή της εκκίνησης, δήλωση 
απόπλου, και δήλωση κατάπλου στην στεριά. 

 
(13) Απαιτήσεις για δηλώσεις εφαρµογής κανόνων 
 
(14) Σήµατα στην ξηρά και την τοποθεσία των σταθµών σηµάτων. 
 
(15) Η περιοχή των αγώνων (συστήνεται Χάρτης). 
 

(16) Το κατά προσέγγιση µήκος της διαδροµής και το κατά προσέγγιση 
µήκος των σκελών σε εγγυτάτη. 

 
(17)   Περιγραφή για κάθε περιοχή χαρακτηριζόµενη από την επιτροπή 

αγώνων ως εµπόδιο (βλέπε τον ορισµό εµπόδιο). 
 
(18) Το χρονικό όριο τερµατισµού, εάν υπάρχει, για τον τερµατισµό του 

πρώτου σκάφους και το χρονικό όριο τερµατισµού εάν υπάρχει για 

όλα τα σκάφη εκτός του πρώτου. 
 
(19) Τους χαριζόµενους  χρόνους  
 
(20)   Την τοποθεσία της περιοχής εκκίνησης και τους τυχόν 

περιορισµούς που εφαρµόζονται. 
 
(21)   Τις οποιεσδήποτε ειδικές διαδικασίες ή σήµατα για µερικές ή 

γενικές ανακλήσεις. 
 
(22) Τα σκάφη που προσδιορίζουν σηµεία 
 
(23) Οποιαδήποτε ειδική  διαδικασία ή σήµατα για αλλαγή της θέσεως 



ενός σηµείου (βλέπε κανόνα 33). 
 

(24) Την οποιαδήποτε ειδική διαδικασία για επιβράχυνση της 
διαδροµής ή για το τερµατισµό µίας διαδροµής που 

επιβραχύνθηκε. 
 

(25) Τους περιορισµούς στην χρήση βοηθητικών σκαφών, πλαστικών 
δεξαµενών, ραδιοτηλεφώνων, κλπ. Τους περιορισµούς στην 
ανέλκυση, και στην έξωθεν βοήθεια σε ένα σκάφος που δεν 
αγωνίζεται. 

 

(26) Την ποινή για παραβίαση ενός κανόνα του Μέρους 2, άλλης από 
την ποινή δύο στροφών 

 

(27) Με εφαρµογή του κανόνα 86.1(b), αλλαγή του αριθµού µηκών 
σκάφους  που καθορίζουν την ζώνη. 

 
(28) Την ενδεχόµενη εφαρµογή του κανόνα 67 ή του Παραρτήµατος P. 
 

(29) ∆ιαδικασία ενστάσεων, χρόνοι και τόπος ακροάσεων. 
 

(30) Εάν ο κανόνας Ν1.4(b) εφαρµόζεται, το χρονικό όριο για αίτηση 
ακρόασης σύµφωνα µε τον κανόνα αυτό. 

 
(31)  Όταν απαιτείται από τον κανόνα 70.3 η εθνική αρχή στην οποία 

µπορεί να υποβληθούν εφέσεις και αιτήµατα  και άρνηση του 
δικαιώµατος έφεσης, εφόσον εφαρµόζεται, υποκείµενο στον κανόνα 
70.5. 

 

(32)  Την έγκριση της εθνικής αρχής για τον διορισµό µία διεθνούς 
ελλανοδίκου επιτροπής σύµφωνα µε τον κανόνα 91(b),  

 
(33)    Αντικατάσταση αγωνιζοµένων. 
 

(34) Τον ελάχιστο αριθµό σκαφών που απαιτείται να εµφανιστούν στην 
περιοχή εκκίνησης για να εκκινήσει µια ιστιοδροµία. 

 
(35) Το πότε και που οι ιστιοδροµίες της ηµέρας που αναβάλλονται ή 

εγκαταλείπονται, θα επαναληφθούν. 
 
(36) Τις παλίρροιες και τα ρεύµατα 
 
(37) Τα έπαθλα 
 
(38) Οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις της επιτροπής αγώνων και των 

σκαφών. 
 


