
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ  

Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΩΝΑ 
 

Αυτός ο οδηγός παρέχει µία Προκήρυξη Αγώνα που συντάχθηκε κυρίως για 
σηµαντικά πρωταθλήµατα µια ή περισσοτέρων κλάσεων. Θα είναι λοιπόν 
ιδιαιτέρως χρήσιµος για παγκόσµια, ηπειρωτικά και εθνικά πρωταθλήµατα και 
άλλες εξίσου σηµαντικές διοργανώσεις. Μπορεί να ληφθεί από την ιστοσελίδα 
της ISAF (www.sailing.org) σαν ένα βασικό κείµενο για την σύνταξη µιας 
προκήρυξης αγώνα για οποιαδήποτε διοργάνωση.  
 
Ο οδηγός µπορεί να είναι χρήσιµος και για άλλες διοργανώσεις. Όµως, για 
αυτές τις διοργανώσεις κάποιες από τις παραγράφους δεν θα είναι 
απαραίτητες ή επιθυµητές. Οι οργανωτικές αρχές αγώνων θα πρέπει συνεπώς 
να είναι προσεκτικές στις επιλογές τους. 
 
Ο οδηγός αυτός σχετίζεται στενά µε το Παράρτηµα L. Οδηγός Οδηγιών Πλου, 
και της εκτεταµένης µορφής του, Παράρτηµα LE που ευρίσκεται στη 
ιστοσελίδα της ISAF, η εισαγωγή του οποίου περιέχει αρχές που εφαρµόζονται 
και στην προκήρυξη ενός αγώνα. 
  
Για να χρησιµοποιήσετε αυτό τον οδηγό µελετήστε πρώτα τον κανόνα J1 και 
αποφασίστε ποιες παράγραφοι χρειάζονται. Οι παράγραφοι που χρειάζονται 
βάσει του κανόνα J1.1 είναι σηµειωµένες µε αστερίσκο (*). ∆ιαγράψτε όσες 
παραγράφους δεν χρειάζονται ή δεν εφαρµόζονται. Επιλέξτε την προτιµώµενη 
µορφή όπου υπάρχει επιλογή. Ακολουθείστε τις οδηγίες στο αριστερό 
περιθώριο για να συµπληρώσετε τα κενά όπου εµφανίζεται (………..) και 
επιλέξτε την φρασεολογία εάν υπάρχει επιλογή εντός παρενθέσεως ([…….]). 
 
Αφού διαγράψετε τις µη χρησιµοποιούµενες παραγράφους διορθώστε την 
αρίθµηση των οδηγιών. Βεβαιωθείτε ότι η αρίθµηση είναι σωστή όταν µία 
παράγραφος αναφέρεται σε άλλη. 
 
 
Τα παρακάτω πρέπει, όταν χρειάζεται να διανέµονται µε την προκήρυξη του 
αγώνα: 
1.   Ένα έντυπο συµµετοχής, που θα υπογραφεί από τον εκπρόσωπο του 

ιδιοκτήτη του σκάφους και θα περιέχει φράσεις της µορφής «Συµφωνώ να 
δεσµεύοµαι από του Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας και από όλους τους 
κανόνες που διέπουν αυτήν την διοργάνωση.¨ 

2.   Για µία διοργάνωση που αναµένονται συµµετοχές από άλλες χώρες, οι 
εφαρµοζόµενες διατάξεις της εθνικής αρχής στα Αγγλικά. 

3. Κατάσταση των χορηγών αν υπάρχουν. 
4. Πληροφορίες για διαµονή και κατασκήνωση. 
5. Περιγραφή των εγκαταστάσεων εστίασης. 
6. Τα µέλη των επιτροπών αγώνων και ενστάσεων. 



7. Ειδικές απαιτήσεις για αγκυροβολία και αποθήκευση. 
8. ∆υνατότητα επισκευής ιστίων και σκαφών καθώς και καταστήµατα 

ναυτιλιακών ειδών. 
9. ∆υνατότητα ενοικίασης σκαφών. 
 
 

 
 
Σε ξεχωριστές γραµµές, 
γράψτε την πλήρη 
ονοµασία της 
διοργάνωσης, τις 
ηµεροµηνίες 
συµπεριλαµβανοµένης 
αυτής της καταµέτρησης 
ή του δοκιµαστικού 
αγώνα µέχρι την 
τελευταία ιστιοδροµία 
και την τελετή λήξης, 
την ονοµασία της 
διοργανώτριας αρχής, 
την πόλη και τη χώρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Χρησιµοποιείστε  την 
πρώτη πρόταση εάν 
χρειάζεται. 
Γράψτε το όνοµα. 
Καθορίστε τις σχετικές 
διατάξεις που δεν θα 
ισχύουν (βλ. κανόνα 
88).Χρησιµοποιείστε  την 
δεύτερη πρόταση εάν 
εφαρµόζεται και εάν 
αναµένονται ξένες 
συµµετοχές αναφέρατε 
πλήρως τις διατάξεις. 
 
Χρησιµοποιήστε το µόνο 

. 
 
………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

 
1. ΚΑΝΟΝΕΣ 

 
1.1*  Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες 
όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων 
Ιστιοπλοΐας. 
 
1.2   [∆εν θα ισχύσουν οι ……….. διατάξεις της 
εθνικής αρχής.] 
[Οι ακόλουθες διατάξεις της …….. εθνικής  αρχής 
θα εφαρµοσθούν :…………] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1..2   ∆εν θα ισχύσουν οι ……….. διατάξεις της 



εάν η εθνική αρχή του 
τόπου της διοργάνωσης 
δεν έχει υιοθετήσει 
διατάξεις σύµφωνα µε 
το κανόνα 88  
 
Μια κατάσταση όλων 
των άλλων εγγράφων 
που θα διέπουν τη 
διοργάνωση: για 
παράδειγµα 
Οι Κανόνες Εξοπλισµού 
της Ιστιοπλοΐας στο 
µέτρο που 
εφαρµόζονται.  
 
Βλέπε Κανόνα 
86.Γράψτε τον αριθµό 
του κανόνα(νων) και 
δηλώστε την αλλαγή 
 
 
 
Γράψτε τον αριθµό του 
κανόνα και το όνοµα 
της κλάσης. Κάντε 
διαφορετική δήλωση για 
τους κανόνες κάθε 
κλάσης. 
 
 
 
 
 
Βλέπε τον Κανονισµό 20 
της ISAF. Περιλάβετε 
και άλλες σχετικές 
πληροφορίες που 
σχετίζονται µε τον 
Κανονισµό 20. 
 
Βλέπε Κανονισµό 
20 .3.(d) της ISAF 
 
 

εθνικής αρχής. 
 
 
 
 
 
1.3* …………. Θα  ισχύσει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  Ο κανόνας(ες) …….. θα αλλάξουν ως 
ακολούθως : ……………. Οι αλλαγές θα 
περιγράφονται πλήρως στις Οδηγίες Πλου. Οι 
Οδηγίες Πλου µπορεί να τροποποιούν και άλλους 
κανόνες. 
 
 
1.5   Ο κανόνας(ες) …….. της κλάσεως (δεν 
εφαρµόζονται) (τροποποιείται ως 
ακολούθως …………….), βάσει του κανόνα 87. 
 
 
 
1.6  Εάν  υπάρχει αντίφαση στις γλώσσες των 
κανόνων το Αγγλικό κείµενο υπερισχύει. 
 
 
2 ∆ΙΑΦΗΜΗΣΗ 

2.1. Οι διαφηµίσεις θα  περιορίζονται στην 
Κατηγορία Α 
 

 

 

 

 

2.2.  Τα σκάφη µπορεί να υποχρεωθούν να 
φέρουν διαφήµιση που θα επιλεγεί και θα 
χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή. 
 
3*  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 



 
 
Εισάγετε τις κλάσεις 
 
 
Εισάγετε τις κλάσεις και 
τις προϋποθέσεις 
συµµετοχής 
 
Εισάγετε την 
ταχυδροµική διεύθυνση, 
το Fax και το email και 
την προθεσµία δήλωσης 
συµµετοχής. 
 
Εισάγετε τους όρους 
 
 
Εισάγετε τους 
περιορισµούς 
 
 
 
Εισάγετε τις απαιτήσεις 
 
 
 
 
Εισάγετε όλα τα 
απαιτούµενα παράβολα 
για τον αγώνα. 
 
 
 
 
Εισάγετε προαιρετικά 
παράβολα (π.χ. για 
κοινωνικές εκδηλώσεις) 
 
 
Χρησιµοποιείστε µόνο 
όταν µια κλάση 
χωρίζεται σε στόλους, 
που αγωνίζονται σε 
προκριµατική και τελική 

 

3.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα σκάφη 
των ……….  Κλάσεων. 
(Η) 

3.1 Στον αγώνα έχουν δικαίωµα συµµετοχής 
σκάφη των κλάσεων………..τα οποία………….. 
 
 
3.2  Σκάφη µε δικαίωµα συµµετοχής µπορούν να 
δηλωθούν συµπληρώνοντας το συνηµµένο έντυπο 
στον……….. πριν την…………, µαζί µε το 
παράβολο συµµετοχής. 
 
 
 
3.3 Καθυστερηµένες δηλώσεις συµµετοχής θα 
γίνονται δεκτές µε τους παρακάτω όρους:……. 
 
3.4  Ισχύουν οι παρακάτω περιορισµοί στον 
αριθµό των σκαφών:…….. 
 
4   ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 
Οι παρακάτω απαιτήσεις κατάταξης θα ισχύσουν 
(βλέπε κανόνα 79):………. 
 
5 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

 
5.1 Παράβολα συµµετοχής. 
 
Κλάση                        Παράβολο 
………..                       …………………. 
…………..                   …………………..         
…………….                  ………………….. 
 
5.2 Άλλα παράβολα: 
………………..                  
……………….. 
 
6 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

Ο αγώνας αποτελείται από µια προκριµατική και 
µια τελική σειρά 
 
 
 



σειρά. 
 
 
 
 
Εισάγετε την 
ηµεροµηνία και τις ώρες 
 
Εισάγετε την 
ηµεροµηνία και τις ώρες 
 
 
 
∆ιορθώστε όπως πρέπει 
και γράψτε τις 
ηµεροµηνίες και τις 
κλάσεις. Συµπεριλάβατε 
ένα δοκιµαστικό αγώνα 
εάν υπάρχει. Εάν η 
σειρά περιλαµβάνει 
αγώνες κατάταξης και 
τελικούς δηλώστε το. Το 
πρόγραµµα µπορεί να 
δοθεί και ως 
συνηµµένο.  
 
 
Γράψτε τις κλάσεις και 
τους αριθµούς. 
 
 
 
Γράψτε την ώρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απαριθµήστε τις 

 
 

7  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
7.1* Εγγραφές  
       Ηµεροµηνία……… 
Από ………έως………… 
 

7.2 Καταµέτρηση και έλεγχος σκαφών 
Ηµεροµηνία……… 
Από ………έως………… 
 
7.3*  Ηµεροµηνίες αγώνων : 

  Ηµεροµηνία           Κλάση          Κλάση 
………………            Αγωνίζεται     εφεδρική 
………………            Εφεδρική      Αγωνίζεται 
………………            Αγωνίζεται     Αγωνίζεται 
………………            Αγωνίζεται     Αγωνίζεται 
 
 

 
 
 
 
 

7.4  Αριθµός ιστιοδροµιών 
 
Κλάση           Αριθµός          Αριθµός  την 
                                            ηµέρα 
……………..       ……………….      …………….. 
……………..       ……………….      …………….. 
 
7.5*   Η προγραµµατισµένη ώρα για το 

προειδοποιητικό σήµα για την [ δοκιµαστική 
ιστιοδροµία] [πρώτη ιστιοδροµία] [ κάθε 
ηµέρα] είναι ………….. 

 
 
8  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 
 

Κάθε σκάφος θα προσκοµίσει ένα έγκυρο 
πιστοποιητικό [καταµέτρησης][βαθµού 
ικανότητας]. 

(Η) 

Κάθε σκάφος θα προσκοµίσει ένα έγκυρο 



µετρήσεις µε αναφορά 
στους κανονισµούς των 
κλάσεων 
 
 
 
 
 
Εισάγετε την ώρα, 
ηµεροµηνία και 
τοποθεσία 
 
 
 
Γράψτε ένα γράµµα ή 
έναν αριθµό. 
Επισυνάψατε χάρτη µε 
οδηγίες πρόσβασης. 
  
Γράψτε ένα γράµµα ή 
έναν αριθµό 
 
 
 
Συµπεριλάβετε 
περιγραφή 
 
Γράψτε ένα γράµµα ή 
έναν αριθµό. Μία 
µέθοδος απεικόνισης 
διαφόρων διαδροµών 
βρίσκεται στο 
παράρτηµα Α. Γράψτε 
το µήκος της διαδροµής 
εάν είναι εφαρµόσιµο. 
 
 
. 
Συµπεριλάβετε την 
παράγραφο 12.1 µόνο 
ποινή δύο στροφών δεν 
θα εφαρµόζεται. Γράψτε 
τον αριθµό θέσεων ή 
περιγράψτε την ποινή. 
 

πιστοποιητικό [καταµέτρησης][βαθµού 
ικανότητας] επί πλέον [θα] [ίσως] γίνουν οι 
παρακάτω µετρήσεις:…………. 
 
 
 

9  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

  
Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται µετά 

την…….στις……στον……….. 
 
 
10  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 
10.1  Το Προσάρτηµα  …………. δείχνει την 
τοποθεσία λιµένος των αγώνων 
 
 
 
10.2  Το Προσάρτηµα  …………. δείχνει την 
τοποθεσία της περιοχής των αγώνων 
 
11 ΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
 

Οι διαδροµές θα είναι ως ακολούθως:………… 
 
(Η) 
 

Τα διαγράµµατα στο 
Προσάρτηµα ………απεικονίζουν τις διαδροµές, 
περιλαµβανοµένων και των γωνιών κατά 
προσέγγιση µεταξύ των σκελών και την σειρά που 
τα σκάφη πρέπει να περάσουν τα σηµεία [η 
απόσταση της διαδροµής θα είναι περίπου…..]  
 
 
12  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

 
12.1  Η βαθµολογική ποινή, κανόνας 44.3 θα 
εφαρµόζεται.  Η ποινή θα είναι ………… θέσεις. 
 
(ή) 
 
12.1  Οι ποινές είναι ως ακολούθως : ……. 
 



 
Γράψτε τη κλάση(εις). 
 
 
 
 
Περιλάβετε µόνο εάν η 
επιτροπή ενστάσεων 
είναι µια διεθνής 
ελλανόδικος επιτροπή ή 
εάν ισχύει µια άλλη 
διάταξη του κανόνα 
70.5 
 
Συµπεριλάβετε το µόνο 
εάν το σύστηµα 
αντικαθίσταται από το 
σύστηµα επιδοτούµενης 
βαθµολογίας.  
 
Συµπεριλάβετε το µόνο 
εάν κανένα από τα 
συστήµατα βαθµολογίας 
του παραρτήµατος Α δεν 
χρησιµοποιηθεί. 
Περιγράψτε το σύστηµα. 
 
Γράψτε τον αριθµό. 
 
 
 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις 
γράψτε τους αριθµούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.2  Για τη κλάση(εις}_________ οι 
ο κανόνας 44.1 τροποποιείται έτσι ώστε η ποινή 
δύο στροφών  αντικαθίσταται από ποινή µίας 
στροφής.  
 
 
12.3  Οι αποφάσεις της επιτροπής ενστάσεων θα 
είναι τελεσίδικες όπως προβλέπετε από τον κανόνα 
70.5. 
 
 
 
13  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

13.1  Το σύστηµα επιδοτούµενης βαθµολογίας θα 
εφαρµόζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α. 
 
 
(Η) 
 
13.1*  Το σύστηµα βαθµολογίας είναι ως 
ακολούθως : …………………… 
 
 
 
 
 
12.2  Πρέπει να ολοκληρωθούν …………. 
Ιστιοδροµίες ώστε η ο αγώνας (σειρά) να είναι 
έγκυρος. 
 
 
13.3  (α) Εφόσον ολοκληρωθούν λιγότερες 
από ……….. ιστιοδροµίες η βαθµολογία ενός 
σκάφους στην σειρά θα είναι το σύνολο των 
βαθµών σε όλες τις ιστιοδροµίες. 

        (β) Εφόσον ολοκληρωθούν από …….. έως 
και …………. Ιστιοδροµίες η βαθµολογία ενός 
σκάφους στην σειρά θα είναι το σύνολο των 
βαθµών του σε όλες τις ιστιοδροµίες εξαιρουµένης 
της χειρότερης. 
 
        (γ) Όταν ……… ή περισσότερες ιστιοδροµίες 
ολοκληρωθούν η βαθµολογία ενός σκάφους στην 
σειρά θα είναι το σύνολο των βαθµών του σε όλες 



 
 
 
 
Καταχωρίστε τα 
διακριτικά. Τα εθνικά 
γράµµατα  προτείνονται 
για ∆ιεθνείς 
διοργανώσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιγράψτε τις 
συχνότητες που θα 
χρησιµοποιηθούν ή 
επιτρέπονται 

 
 
 
Εάν απονέµονται 
επαµειβόµενα έπαθλα 
να αναφέρεται η πλήρης 
ονοµασία τους. 
 
Η νοµοθεσία που ισχύει 
στην περιοχή της 
οργάνωσης µπορεί να 

τις ιστιοδροµίες εξαιρουµένων των δύο χειρότερων. 
 
14 ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ 

Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να φέρουν τα 
ακόλουθα διακριτικά : 
 
 
 
 
15 ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ, ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 

Τα σκάφη θα παραµένουν στις καθορισµένες 
θέσεις τους [ στη στεριά ] [στο λιµάνι]  
 
16  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ 

Σκάφη µε σταθερή καρίνα  πρέπει να µην 
ανελκύονται κατά την διάρκεια της διοργάνωσης 
παρά µόνο µε και σύµφωνα µε τους όρους 
προηγούµενης έγγραφης άδειας της επιτροπής 
αγώνων. 
 
17  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Υποβρύχιες αναπνευστικές συσκευές και 
πλαστικές δεξαµενές ή αντίστοιχά τους πρέπει να 
µην χρησιµοποιούνται γύρω από σκάφη µε 
σταθερή καρίνα µεταξύ του προπαρασκευαστικού 
σήµατος της πρώτης ιστιοδροµίας και του τέλους 
της διοργάνωσης. 
 
18 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Όσο αγωνίζεται ένα σκάφος πρέπει να µην 
εκπέµπει ούτε να λαµβάνει µέσω τηλεπικοινωνιών 
µηνύµατα που δεν είναι διαθέσιµα σε όλα τα 
σκάφη. 
Ο περιορισµός αυτός ισχύει και για κινητά 
τηλέφωνα. 
 
19  ΕΠΑΘΛΑ 

Θα δοθούν τα ακόλουθα έπαθλα : 
 
 
 
20 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Οι αγωνιζόµενοι µετέχουν στην διοργάνωση 
αποκλειστικά µε δικιά του ευθύνη. 



περιορίζει την απαλλαγή 
ευθύνης. Οποιαδήποτε 
απαλλαγή ευθύνης 
πρέπει να συντάσσεται 
σύµφωνα µε αυτή τη 
νοµοθεσία. 
 
Καταχωρίστε το νόµισµα 
και το ποσό 
 
 
 
 
 
Γράψτε τις απαιτούµενες 
πληροφορίες 

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. 
 
21 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Κάθε σκάφος που µετέχει  πρέπει να είναι 
ασφαλισµένο µε ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων µε ελάχιστη κάλυψη                   για κάθε 
διοργάνωση ή µε αντίστοιχη κάλυψη. 
 
22  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για άλλες πληροφορίες παρακαλούµε 
επικοινωνήστε µε………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


