
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ L  

Ο∆ΗΓΟΣ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ 
 

Αυτός ο οδηγός παρέχει δοκιµασµένες οδηγίες πλου που συντάχθηκαν κυρίως 
για σηµαντικά πρωταθλήµατα µια ή περισσοτέρων κλάσεων. Θα είναι λοιπόν 
ιδιαιτέρως χρήσιµος για παγκόσµια, ηπειρωτικά και εθνικά πρωταθλήµατα και 
άλλες εξίσου σηµαντικές διοργανώσεις. Ο οδηγός µπορεί να είναι χρήσιµος 
και για άλλες διοργανώσεις, για τις οποίες όµως κάποιες από αυτές τις οδηγίες 
δεν θα είναι απαραίτητες ή επιθυµητές. Οι αξιωµατούχοι αγώνων θα πρέπει 
συνεπώς να είναι προσεκτικοί στις επιλογές τους. 
 
Μια µακροσκελέστερη έκδοση του οδηγού διατίθεται στην ιστοσελίδα της ISAF 
(appendix LE, www.sailing.org). Περιέχει και προβλέπει άρθρα για 
εφαρµογή στις µεγαλύτερες και πλέον σύνθετες διοργανώσεις µε πολλές 
κλάσεις, καθώς και εναλλακτικές προτάσεις σε αρκετές από τις οδηγίες που 
συστήνονται σ’ αυτό το παράρτηµα. Θα αναθεωρείται από καιρού εις καιρόν 
αποκρινόµενος στις εξελίξεις των τεχνικών διαχείρισης αγώνων και µπορεί να 
ληφθεί (downloaded) σαν ένα βασικό κείµενο για την σύνταξη οδηγιών πλου 
για µια συγκεκριµένη διοργάνωση. Επίσης, το Παράρτηµα L µπορεί να ληφθεί 
από την ιστοσελίδα της ISAF. 
 
Οι οδηγίες πλου πρέπει να βασίζονται στις παρακάτω αρχές: 

1.   Πρέπει να περιλαµβάνουν µόνο δύο τύπων προτάσεις: τις προθέσεις της 
επιτροπής αγώνων και της επιτροπής ενστάσεων και τις υποχρεώσεις των 
αγωνιζοµένων. 

2.   Θα αναφέρονται  µόνο στον αγώνα. Πληροφορίες για κοινωνικές 
εκδηλώσεις, κατανοµή αγκυροβολίων κλπ, θα παρέχονται χωριστά. 

3.  ∆εν πρέπει να αλλάζουν τους κανόνες ιστιοδροµιών εκτός εάν είναι σαφώς 
επιθυµητό. (Όταν συµβαίνει τούτο πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τον 
κανόνα 86, αναφέροντας συγκριµένα τον κανόνα που αλλάζει και την 
αλλαγή). 

4.     ∆εν πρέπει να επαναλαµβάνουν κανένα κανόνα ιστιοδροµιών. 
5.     ∆εν πρέπει να επαναλαµβάνουν τον εαυτό τους. 
6.     Πρέπει να είναι σε χρονολογική σειρά, δηλαδή µε τη σειρά που ο 

αγωνιζόµενος θα τις χρησιµοποιήσει. 
7.  Πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να χρησιµοποιείται φρασεολογία που υπάρχει 

στους κανονισµούς. 
 
Για να χρησιµοποιήσετε αυτό τον οδηγό µελετήστε πρώτα τον κανόνα J2 και 
αποφασίστε ποιες οδηγίες χρειάζονται. Οι οδηγίες που χρειάζονται βάσει του 
κανόνα J2.1 είναι σηµειωµένες µε αστερίσκο (*). Σβήστε όσες οδηγίες 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 οδηγίες διορθώστε την αρίθµηση 
των οδηγιών. Βεβαιωθείτε ότι η αρίθµηση είναι σωστή όταν µία οδηγία 
αναφέρεται σε άλλη. 



 
 
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 
εάν η εθνική αρχή του 
τόπου της διοργάνωσης 
δεν έχει υιοθετήσει 
διατάξεις σύµφωνα µε 
το κανόνα 88  
 

. 
 
………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………… 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
 
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 
εθνικής αρχής. 
 
 
 
 
 



Μια κατάσταση όλων 
των άλλων εγγράφων 
που θα διέπουν τη 
διοργάνωση: για 
παράδειγµα 
Οι Κανόνες Εξοπλισµού 
της Ιστιοπλοίας στο 
µέτρο που 
εφαρµόζονται.  
 
Βλέπε Κανόνα 
86.Γράψτε τον αριθµό 
του κανόνα(νων) και 
δηλώστε την αλλαγή 
 
Π.χ. χρησιµοποιείστε 
«δύο» όταν η περιοχή των 
αγώνων είναι εξαιρετικά 
µικρή ή «τέσσερα» όταν 
τα σκάφη είναι 
εξαιρετικά γρήγορα. 
 
 
 
Γράψτε τον αριθµό του 
κανόνα και το όνοµα 
της κλάσης. Κάντε 
διαφορετική δήλωση για 
τους κανόνες κάθε 
κλάσης. 
 
 
 
 
 
 
Γράψτε τη συγκεκριµένη 
τοποθεσία 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 …………. Θα  ισχύσει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  Ο κανόνας(ες) …….. θα αλλάξουν ως 
ακολούθως : 
 
 
 
1.5   Βάσει του κανόνα 86.1(b) στον ορισµό Ζώνη 
η απόσταση αλλάζει σε [2] [4] µήκη σκάφους. 
 
 
 
 
 
 
 
1,6   Ο κανόνας(ες) …….. της κλάσεως (δεν 
εφαρµόζονται) (τροποποιείται ως 
ακολούθως …………….), βάσει του κανόνα 87. 
 
 
 
 
1.7  Εάν  υπάρχει αντίφαση στις γλώσσες των 
κανόνων το Αγγλικό κείµενο υπερισχύει. 
 
 
2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 
Ανακοινώσεις στους αγωνιζόµενους θα αναρτώνται 
στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκεται 
………….. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Αλλάξτε τις ώρες αν 
χρειάζεται. 
 
 
 
 
 
Γράψτε τη συγκεκριµένη 
τοποθεσία. 
 
Γράψτε τον αριθµό των 
λεπτών, 
 
 
 
 
 
Γράψτε τον αριθµό των 
λεπτών, 
 
 
 
 
 
∆ιαγράψτε εάν 
εφαρµόζεται κάποιος 
κανόνας κλάσεως. 
 
 
 
∆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.  
 

 
3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
Οποιαδήποτε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα 
αναρτάται πριν τις 9:00 της ηµέρας που 
εφαρµόζεται, εκτός από αλλαγές στο πρόγραµµα 
των αγώνων που θα αναρτώνται µέχρι την 20:00 
της προηγουµένης µέρας που εφαρµόζονται. 
 
4 ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 
4.1 Τα σήµατα στη στεριά θα αναρτώνται 

………….. 
 
4.2 Όταν η σηµαία ΑΡ είναι αναρτηµένη στη 

στεριά «1 λεπτό», αντικαθίσταται µε «όχι 
λιγότερο από …….. λεπτά» στο σήµα αγώνων 
ΑΡ 

 
(Η) 
 
4.2  Η σηµαία D µε ένα ηχητικό σηµαίνει : «Το 

προειδοποιητικό σήµα θα δοθεί όχι 
νωρίτερα από ………… λεπτά µετά την 
υποστολή της σηµαίας D.(Τα σκάφη 
παρακαλούνται να µην αποπλεύσουν µέχρι 
την υποστολή της)». 

 
4.3 Όταν η σηµαία Υ είναι αναρτηµένη στην 

ξηρά, ο κανόνας 40.1 εφαρµόζεται πάντοτε 
στη θάλασσα.  Η οδηγία αυτή αλλάζει το 
προοίµιο του Μέρους 4. 

 
5  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
5.1 Ηµεροµηνίες αγώνων : 
  Ηµεροµηνία           Κλάση          Κλάση 
  ………………          Αγωνίζεται     εφεδρική 
………………            Εφεδρική      Αγωνίζεται 
………………            Αγωνίζεται     Αγωνίζεται 
………………            Αγωνίζεται     Αγωνίζεται 
 
 
 
 
 
 
 



Γράψτε τις κλάσεις και 
τους αριθµούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράψτε την ώρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράψτε την ώρα 
 
 
 
Γράψτε τα ονόµατα των 
κλάσεων και τα ονόµατα 
ή την περιγραφή των 
σηµαιών  των σηµάτων 
της κλάσης. 
 
 
Γράψτε ένα γράµµα ή 
έναν αριθµό 
 
 
Γράψτε ένα γράµµα ή 
έναν αριθµό. Μία 
µέθοδος απεικόνισης 
διαφόρων διαδροµών 

5.2 Αριθµός ιστιοδροµιών 
 
Κλάση           Αριθµός          Αριθµός  την 
                                            ηµέρα 
……………..       ……………….      …………….. 
……………..       ……………….      …………….. 
 
 
 
Μία ιστιοδροµία την ηµέρα επιπλέον από τις 
προγραµµατισθήσες µπορεί να γίνει υπό τον όρο 
ότι καµία κλάση δεν θα έχει πραγµατοποιήσει 
περισσότερες από µία από τις προγραµµατισθήσες 
 
5.3 Η προγραµµατισµένη ώρα για το 

προειδοποιητικό σήµα για την πρώτη 
ιστιοδροµία της κάθε ηµέρας 
είναι ………….. 

5.4 Όταν υπάρχει µια µεγάλης διάρκειας 
αναβολή για να ειδοποιούνται τα σκάφη ότι 
µια νέα ιστιοδροµία ή µία νέα σειρά θα 
ξεκινήσει σύντοµα, µια πορτοκαλί σηµαία, 
θα αναρτάται µε ένα ηχητικό σήµα, 
τουλάχιστον τέσσερα λεπτά πριν επιδειχθεί 
το σήµα της εκκίνησης,   

  
5.5 Τη τελευταία ηµέρα της διοργάνωσης 

κανένα προειδοποιητικό σήµα δεν θα γίνει 
µετά ……….. 

 
6. ΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 
  Τα σήµατα των κλάσεων θα είναι : 
  Κλάση                    Σήµα 
  …………….             ……………. 
  …………….             ……………. 
  …………….             ……………. 
7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Το Προσάρτηµα  …………. δείχνει την τοποθεσία 
της περιοχής των αγώνων. 
 
8.  ΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
8.1*  Τα διαγράµµατα στο 
Προσάρτηµα ………απεικονίζουν τις διαδροµές, 
περιλαµβανοµένων και των γωνιών κατά 
προσέγγιση µεταξύ των σκελών και την σειρά που 



βρίσκεται στο 
παράρτηµα Α. Γράψτε 
το µήκος της διαδροµής 
εάν είναι εφαρµόσιµο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράψτε το µόνον όταν 
αλλαγή της θέσεως των 
σηµείων είναι πρακτικά 
αδύνατος. 
 
 
Αλλάξτε τους αριθµούς 
των σηµείων όπου 
χρειάζεται και 
περιγράψτε τα σηµεία. 
 
 Χρησιµοποιήστε την 
δεύτερη επιλογή όταν τα 
σηµεία 4S και 4P 
αποτελούν την πόρτα 
και το σηµείο 4S είναι το 
δεξί σηµείο και το 4P 
είναι το αριστερό, 
 
Εκτός αν ορίζεται 
καθαρά στο διάγραµµα 
της διαδροµής ποια 
σηµεία είναι τα σηµεία 
στροφής.  
 
Κάντε τη περιγραφή  
των σηµείων. 
 
Περιγράψτε τα σηµεία 
στην εκκίνηση καις τον 
τερµατισµό. π.χ. το σκάφος 

τα σκάφη πρέπει να περάσουν τα σηµεία [η 
απόσταση της διαδροµής θα είναι περίπου…..]  
 
 
 
 
8.2 Όχι αργότερα από το προειδοποιητικό σήµα 

από το σκάφος της επιτροπής αγώνων θα 
επιδειχθεί η κατά προσέγγιση διόπτευση της 
πρώτης διαδροµής. 

 
 
8.3 Οι διαδροµές δεν θα επιβραχύνονται. 

Η οδηγία αυτή αλλάζει τον κανόνα 32. 
 
8.4 Σκέλη της διαδροµής δεν θα αλλάζουν µετά 

το προπαρασκευαστικό σήµα. Αυτό αλλάζει 
το κανόνα 33. 

 
9. ΣΗΜΕΙΑ 

 
9.1*  Τα σηµεία 1,2,3 και 4 θα είναι ……… 
 
 
 
 
(ή) 
 
 
 
 
9.1*  Τα σηµεία 1, 2, 3, 4S και 4Ρ θα 
είναι ……………. 
 
9.2 Τα παρακάτω σηµεία είναι σηµεία 
στροφής ………………… 
 
 
 
 
9.3  Νέα σηµεία όπως προβλέπονται από την 
οδηγία 12.1, θα είναι ……………. 
 
9.4  Τα σηµεία της γραµµής εκκίνησης και 
τερµατισµού θα είναι ……………….. 



της επιτροπής αγώνων στη 
δεξιά πλευρά και 
σηµαντήρας στην αριστερή 
πλευρά. 
Η οδηγία 11.2 θα 
περιγράφει την γραµµή 
εκκίνησης και η οδηγία 13 
τη γραµµή τερµατισµού. 

 
 
 
 
 
 
Περιγράψτε τη τοποθεσία 
κάθε περιοχής  µε 
οτιδήποτε στοιχείο εύκολα 
αναγνωρίσιµο µε την 
εµφάνισή της. 
. 
Συµπεριλάβετε µόνο 
εφόσον η επιλογή µε τον 
αστερίσκο που αναφέρεται 
στον κανόνα 26 
εφαρµόζεται, συµπληρώστε 
τον αριθµό των λεπτών  
 
Περιγράψτε σύστηµα 
εκκίνησης διαφορετικό 
από αυτό που αναφέρεται 
στον Κανόνα 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Περιγράψτε τη γραµµή. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5  Ένα σκάφος της επιτροπής αγώνων το οποίο 
σηµαίνει αλλαγή της διαδροµής είναι σηµείο 
σύµφωνα µε την οδηγία πλου 12.2. 
 
10. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΜΠΟ∆ΙΑ 

Οι ακόλουθες περιοχές  προσδιορίζονται ως 
εµπόδια : …………….. 
 
 
 
11.  Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

11.1 Οι ιστιοδροµίες θα εκκινούν σύµφωνα µε τον 
κανόνα 26 µε το προειδοποιητικό σήµα να 
δίδεται ………………… λεπτά πριν το σήµα της 
εκκίνησης. 
 
(η) 
 
11.1 Οι ιστιοδροµίες θα εκκινούν ως 

ακολούθως ……… Τούτο τροποποιεί τον 
Κανόνα 26. 

 
 
 
11.2* Η γραµµή εκκίνησης θα είναι µεταξύ δύο 
ιστών που φέρουν πορτοκαλί σηµαίες στα σηµεία 
της εκκίνησης. 
 
(ή) 
 
11.2*  Η γραµµή της εκκίνησης θα είναι µεταξύ 
ιστού που φέρει πορτοκαλί σηµαία στο σηµείο που 
βρίσκεται στο δεξί άκρο και του σηµείου στο 
αριστερό άκρο της. 
 
(ή) 



 
 
 
 
Γράψτε τον αριθµό των 
λεπτών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράψτε τον αριθµό του 
καναλιού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.2*  Η γραµµή εκκίνησης θα είναι ……… 
 
11.3  Τα σκάφη των οποίων το προειδοποιητικό 
σήµα δεν έχει δοθεί πρέπει να αποφεύγουν την 
περιοχή της εκκίνησης κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας εκκίνησης άλλων ιστιοδροµιών. 
 
11.4 Ένα σκάφος που εκκινεί αργότερα από 

………. λεπτά από το σήµα της εκκίνησης 
του θα βαθµολογείται ως «Μη 
εκκινήσαν».(DNS) χωρίς ακρόαση  Η οδηγία 
αυτή τροποποιεί την κανόνα Α4. 

 
 
11.5 ‘Αν οποιοδήποτε µέρος της γάστρας, του 

πληρώµατος ή του εξοπλισµού ενός 
σκάφους βρίσκεται προς τη πλευρά της 
διαδροµής όσον αφορά τη γραµµή 
εκκίνησης κατά τη διάρκεια των δύο λεπτών 
πριν το σήµα της εκκίνησης και 
αναγνωρισθεί, η επιτροπή αγώνων θα 
προσπαθήσει να γνωστοποιήσει τον αριθµό 
του πανιού του στο κανάλι 
VHF…….Αποτυχία της Ε.Α να το 
γνωστοποιήσει ή να το συγχρονίσει  δεν θα 
αποτελεί αιτία για αίτηση αποκατάστασης. 
Αυτό αλλάζει το κανόνα 62.1(a). 

  
12.  ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 
 
12.1 Για να αλλάξει το επόµενο σκέλος της 

διαδροµής , η επιτροπή αγώνων θα 
µετακινήσει το αρχικό σηµείο (ή τη γραµµή 
τερµατισµού)σε µία νέα θέση. 

 
(ή) 
 
 
12.1    Για να αλλάξει το επόµενο σκέλος της 
διαδροµής η επιτροπή αγώνων θα ποντίσει ένα νέο 
σηµείο (ή θα µετακινήσει την γραµµή 
τερµατισµού) και θα αφαιρέσει το αρχικό σηµείο 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όταν σε επόµενη 



 
 
 
 
Αλλάξτε «αριστερά» και 
«δεξιά» όταν το σηµείο 
πρέπει να αφεθεί δεξιά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιγράψτε τη γραµµή. 
 
 
Συµπεριλάβετε την 
οδηγία 14.1 µόνο ποινή 
δύο στροφών δεν θα 
εφαρµόζεται.  
 
 
Γράψτε τον αριθµό 
θέσεων ή περιγράψτε 
την ποινή. 
 
Γράψτε τη κλάση(εις). 
 
 
 
 

αλλαγή το νέο σηµείο αντικαθίσταται, θα 
αντικατασταθεί µε το αρχικό σηµείο. 
 
 
12.2 Εκτός σε µια πόρτα, τα σκάφη πρέπει να 
περάσουν µεταξύ του σκάφους της επιτροπής 
αγώνων  που σηµαίνει την αλλαγή του επόµενου 
σκέλους και του πλησίον σηµείου, αφήνοντας το 
σηµείο αριστερά και το σκάφος της επιτροπής 
αγώνων δεξιά. Αυτό αλλάζει το κανόνα 28.1.   
 
 
 
13*. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Η γραµµή τερµατισµού θα είναι µεταξύ δύο ιστών 
που φέρουν πορτοκαλί σηµαίες στα σηµεία του 
τερµατισµού. 
 
(ή) 
 
Η γραµµή τερµατισµού θα είναι µεταξύ ιστού που 
φέρει πορτοκαλί σηµαία στο σηµείο που βρίσκεται 
στο δεξί άκρο και του σηµείου στο αριστερό άκρο 
της. 
 
(ή) 
 
Η γραµµή τερµατισµού θα είναι …………….. 
 
14   ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
 
14.1  Η βαθµολογική ποινή, κανόνας 44.3 θα 
εφαρµόζεται.  Η ποινή θα είναι ………… θέσεις. 
 
(ή) 
 
14.1  Οι ποινές είναι ως ακολούθως : ……. 
 
 
14.2  Για τη κλάση(εις}_________ οι 
ο κανόνας 44.1 τροποποιείται έτσι ώστε η ποινή 
δύο στροφών  αντικαθίσταται από ποινή µίας 
στροφής.  
 
 



Εδώ και  πιο κάτω 
χρησιµοποιήστε 
ελλανόδικος επιτροπή 
όταν αναφέρεστε σε µια 
διεθνή επιτροπή 
ενστάσεων.  
 
 
 
 
 
 
 
Συστήνεται µόνο για 
διοργανώσεις  junior 
 
 
Καταχωρίστε τις κλάσεις 
και τα  χρονικά όρια. 
Παραλείψτε το χρονικό 
όριο για το Σηµείο 1 αν 
δεν µπορεί να 
εφαρµοσθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καταχωρίστε το χρόνο  
(ή διαφορετικούς 
χρόνους για 
διαφορετικές κλάσεις). 
 
 
 
 
 
 
 
Αναφέρατε την 
τοποθεσία εάν 
χρειάζεται 

14.3  Όπως προβλέπεται από τον κανόνα 67 η 
(επιτροπή ενστάσεων) ή (Η ελλανόδικος 
επιτροπή)µπορεί, χωρίς ακροαµατική διαδικασία, 
να τιµωρήσει ένα σκάφος που έχει παραβιάσει τον 
κανόνα 42. 
 
(ή) 
 
14.4  Το παράρτηµα Ρ θα εφαρµόζεται (όπως 
τροποποιείται από την οδηγία(ες) (14,2) (και) 
(14.4). 
 
14.5  Κανόνας Ρ2.3 δεν θα εφαρµοσθεί και ο 
κανόνας Ρ2.2 αλλάζει  ώστε να εφαρµόζεται σε 
κάθε ποινή µετά την πρώτη. 
 
15.  ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 
15.1  Τα χρονικά όρια είναι τα ακόλουθα : 
Κλάση Χρονικό όριο   Χρονικό όριο     Επιθυµητός 
                                  στο σηµείο 1     χρόνος 
………  …..…………     ……. ……          ……….. 
………  …..…………     ……. ……          ……….. 
………  …..…………     ……. ……          ……….. 
 
Εάν κανένα σκάφος δεν παρακάµψει το Σηµείο 1 
µέσα στο χρονικό όριο για το Σηµείο 1 η 
ιστιοδροµία θα εγκαταλείπεται. Η αποτυχία 
τήρησης του Επιθυµητού Χρόνου δεν θα αποτελεί 
βάση για αποκατάσταση. Τούτο τροποιεί τον 
Κανόνα 62.1(a).   
 
15.2  Σκάφη που δεν θα τερµατίσουν µέσα 
σε ………… λεπτά από το πρώτο σκάφος που θα 
ιστιοδροµήσει την διαδροµή και θα τερµατίσει θα 
βαθµολογηθούν «δεν Τερµάτισαν»  (DNF).  Αυτό 
αλλάζει τους κανόνες 35,  Α4 και Α5. 
 
 
16. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
16.1  Έντυπα ενστάσεων διατίθενται στην 
γραµµατεία του αγώνα.  Οι ενστάσεις πρέπει να 
κατατίθενται εκεί, µέσα στο χρονικό όριο για τις 
ενστάσεις. 



 
 
Αλλάξτε το χρονικό όριο 
αν είναι διαφορετικό. 
 
 
Αλλάξτε το χρόνο 
ανάρτησης αν είναι 
διαφορετικός. Γράψτε τη 
τοποθεσία του γραφείου 
της Ε.Ε. και την ώρα της 
πρώτης ακρόασης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Αλλάξτε το χρόνο εάν 
είναι διαφορετικός. 
 

 
16.2  Για κάθε κλάση το χρονικό όριο για την 
κατάθεση είναι 90 λεπτά αφού το τελευταίο 
σκάφος έχει τερµατίσει την τελευταία ιστιοδροµία 
της ηµέρας.   
 
16.3  Ανακοινώσεις θα αναρτώνται µέσα σε 30 
λεπτά από το όριο υποβολής ενστάσεων για να 
ειδοποιούν τους αγωνιζόµενους για τις 
ακροαµατικές διαδικασίες που είναι διάδικοι ή 
έχουν αναφερθεί για µάρτυρες.  Η ακρόαση θα 
πραγµατοποιείται στη αίθουσα ενστάσεων, που 
βρίσκεται στο ___________ Και θα αρχίζουν στις 
___________ 
 
16.4  Ανακοινώσεις για ενστάσεις από την 
επιτροπή αγώνων ή την (επιτροπή ενστάσεων) 
(ελλανόδικο επιτροπή) θα αναρτώνται για να 
πληροφορούνται τα σκάφη σύµφωνα µε τον 
κανόνα 61.1(b). 
 
16.5  Μια κατάσταση σκαφών που, σύµφωνα µε 
την οδηγία 14.3, έχουν τιµωρηθεί για παράβαση 
του κανόνα 42 θα αναρτάται.  
 
16.6  Παράβαση των οδηγιών 11.3, 18, 21, 
23,24,25,26 και 27 δεν αποτελούν αιτία για 
ένσταση από σκάφος.  Αυτή η οδηγία αλλάζει τον 
κανόνα 60.1(a).  Ποινές για παράβαση των 
οδηγιών αυτών µπορεί να είναι µικρότερη από 
ακύρωση εφόσον η έτσι αποφασίσει. Η 
συντοµογραφία αυτής της βαθµολογικής κατά την 
κρίση της επιτροπής ενστάσεων ποινής θα είναι 
DPI 
 
 
16.7 την τελευταία µέρα της διοργάνωσης µία 

αίτηση για επανεξέταση πρέπει να 
κατατίθεται 

     (α)  µέσα στα χρονικά όρια για την υποβολή 
ενστάσεων εφόσον ο διάδικος που ζητά την 
επανεξέταση πληροφορήθηκε την απόφαση την 
προηγούµενη ηµέρα. 

(β) όχι αργότερα από 30 λεπτά από την στιγµή 
που ο διάδικος που ζητά την επανεξέταση 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συµπεριλαµβάνεται 
µόνο εάν η επιτροπή 
είναι ∆ιεθνής 
Ελλανόδικος επιτροπή ή 
συντρέχει άλλη διάταξη 
στον κανόνα 70.5 που 
εφαρµόζεται. 
 
Συµπεριλάβετέ το µόνο 
εάν το σύστηµα 
αντικαθίσταται από το 
σύστηµα επιδοτούµενης 
βαθµολογίας. χαµηλής 
βαθµολογίας  
 
Συµπεριλάβετέ 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. 
 
 
 
 
 
 

πληροφορήθηκε την απόφαση την ίδια ηµέρα.  
   Αυτή η οδηγία αλλάζει τον κανόνα 66. 
 
16.8  Την τελευταία ηµέρα των αγώνων µία αίτηση 
αποκατάστασης που βασίζεται σε απόφαση της 
(επιτροπή ενστάσεων) (ελλανόδικος επιτροπή) θα 
υποβάλλεται το αργότερο 30 λεπτά µετά την 
ανάρτηση της απόφασης. Τούτο τροποποιεί τον 
κανόνα 62.2  
 
16.9  Οι αποφάσεις της επιτροπής ενστάσεων θα 
είναι τελεσίδικες σύµφωνα µε τον κανόνα 70.5. 
 
 
 
 
 
17  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
17.1*  Το σύστηµα επιδοτούµενης βαθµολογίας θα 
εφαρµόζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α. 
 
 
(ή) 
 
17.1*  Το σύστηµα βαθµολογίας είναι ως 
ακολούθως : …………………… 
 
 
 
 
 
17.2*  Πρέπει να ολοκληρωθούν …………. 
Ιστιοδροµίες ώστε η ο αγώνας (σειρά) να είναι 
έγκυρος. 
 
 
17.3  (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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιγράψτε τη 
διαδικασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
λέπε κανονισµό 20.3(d) 
της ISAF. Περιγράψτε 
τις απαραίτητες 
πληροφορίες για το 
διαφηµιστικό υλικό. 
 

 
        (γ) Όταν ……… ή περισσότερες ιστιοδροµίες 
ολοκληρωθούν η βαθµολογία ενός σκάφους στην 
σειρά θα είναι το σύνολο των βαθµών του σε όλες 
τις ιστιοδροµίες εξαιρουµένων των δύο χειρότερων. 
 
18 SAFETY REGULATION 
18.1 Ο κατάπλους και ο απόπλους θα γίνεται ως 
ακολούθως ……………………………….. 
 
18.2 Ένα σκάφος που εγκαταλείπει µία 
ιστιοδροµία πρέπει να ειδοποιήσει την επιτροπή 
αγώνων όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 
 
19 ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
19.1 Αλλαγή αγωνιζοµένων δεν θα επιτρέπεται 
χωρίς  προηγούµενη έγγραφη έγκριση της αλλαγής 
από την (επιτροπή αγώνων) (επιτροπή ενστάσεων) 
(ελλανόδικο επιτροπή). 
 
19.2 Αλλαγή κατεστραµµένου ή απολεσθέντος 
εξοπλισµού δεν θα επιτρέπεται χωρίς 
προηγούµενη έγκριση από την  (επιτροπή αγώνων) 
(επιτροπή ενστάσεων) (ελλανόδικο 
επιτροπή).Αιτήσεις για αλλαγή πρέπει να 
υποβάλλονται στην επιτροπή στην πρώτη εύλογη 
ευκαιρία. 
 
20 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Ένα σκάφος ή εξοπλισµός µπορεί να ελεγχθεί 
οποιαδήποτε στιγµή για συµµόρφωση στους 
κανονισµούς της κλάσεως και στις οδηγίες πλου.  
Στο νερό, ένας καταµετρητής ή επιθεωρητής 
εξοπλισµού της επιτροπής αγώνων µπορεί να δώσει 
εντολή σε ένα σκάφος να κατευθυνθεί αµέσως σε 
µία προσδιορισµένη περιοχή για έλεγχο. 
 
21 ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Τα σκάφη [θα] [µπορεί να ] φέρουν διαφήµιση που 
θα δοθεί από την οργανωτική αρχή ως εξής:…….. 
 
 
 
 



 
Καταχωρίστε τις 
περιγραφές των 
διακριτικών. Εάν 
αρµόζει χρησιµοποιείστε 
διαφορετικά διακριτικά 
για σκάφη που εκτελούν 
διαφορετικές υπηρεσίες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καταχωρίστε τα 
διακριτικά. Οι εθνικά 
γράµατα  προτείνονται 
για ∆ιεθνείς 
διοργανώσεις.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
Τα σκάφη επιτροπών θα φέρουν τα ακόλουθα 
διακριτικά :  
 
 
 
 
23 ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ 
23.1 Οι αρχηγοί αποστολών, προπονητές και άλλο 
προσωπικό υποστήριξης πρέπει να παραµένει έξω 
από την περιοχή όπου αγωνίζονται τα σκάφη από 
την στιγµή που θα δοθεί το προπαρασκευαστικό 
σήµα για την εκκίνηση της πρώτης κλάσης µέχρι 
όλα τα σκάφη να τερµατίσουν ή η επιτροπή 
αγώνων να σηµάνει αναβολή, γενική ανάκληση, ή 
εγκατάλειψη. 
 
23.2 Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να φέρουν τα 
ακόλουθα διακριτικά : 
 
 
 
24 ΡΥΠΑΝΣΗ 
Τα σκάφη δεν θα πετούν άχρηστα αντικείµενα 
(σκουπίδια) στο νερό. Αυτά µπορεί να 
εναποτίθενται στα σκάφη υποστήριξης και της 
επιτροπής αγώνων. 
 
25 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ 
Σκάφη µε µόνιµη τρόπιδα πρέπει να µην 
ανελκύονται κατά την διάρκεια της διοργάνωσης 
παρά µόνο µε και σύµφωνα µε τους όρους 
προηγούµενης έγγραφης άδειας της επιτροπής 
αγώνων. 
 
26 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 
Υποβρύχιες αναπνευστικές συσκευές και 
πλαστικές δεξαµενές ή αντίστοιχά τους πρέπει να 
µην χρησιµοποιούνται γύρω από σκάφη µε µόνιµη 
τρόπιδα µεταξύ του προπαρασκευαστικού σήµατος 
της πρώτης ιστιοδροµίας και του τέλους της 
διοργάνωσης. 
 



Περιγράψτε τις 
συχνότητες που θα 
χρησιµοποιηθούν ή 
επιτρέπονται 
 
 
άν απονέµονται 
επαµοιβόµενα έπαθλα 
να αναφέρετε η πλήρης 
ονοµασία τους. 
 
Η νοµοθεσία που ισχύει 
στην περιοχή της 
οργάνωσης µπορεί να 
περιορίζει την απαλλαγή 
ευθύνης. Οποιαδήποτε 
απαλλαγή ευθύνης 
πρέπει να συντάσσεται 
σύµφωνα µε αυτή τη 
νοµοθεσία. 
 
Καταχωρίστε το νόµισµα 
και το ποσό. 

27 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. 
 
28 ΕΠΑΘΛΑ 
Θα δοθούν τα ακόλουθα έπαθλα : 
 
29 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Οι αγωνιζόµενοι µετέχουν στην διοργάνωση 
αποκλειστικά µε δικιά του ευθύνη. 
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. 
 
30 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ A 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ 

Εδώ παρουσιάζονται διαγράµµατα τύπων διαδροµών. Το ίχνος του σκάφος 
παρουσιάζεται µε ασυνεχή γραµµή, ώστε κάθε διάγραµµα µπορεί να 
περιγράψει διαδροµές µε διαφορετικό αριθµό. Εάν περισσότερες από µία 
διαδροµή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µια κλάση, αναφέρατε µε ποιο τρόπο 
θα σηµαίνεται ή συγκεκριµένη διαδροµή.  

∆ιαδροµή Όρτσα-Πρύµα 

Εκκίνηση – 1 – 2 – 1 – 2 – Τερµατισµός 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Παραλλαγές αυτής της διαδροµής περιλαµβάνουν: 
(1)     αύξηση ή µείωση του αριθµού των γύρων,  
(2) διαγραφή του τελευταίου σκέλους όρτσα,  
(3) χρήση πόρτας αντί υπήνεµου σηµείου,  
(4) χρήση αποστάτη (offset mark) στο προσήνεµο σηµείο και 
5) χρήση του υπήνεµου και του προσήνεµου σηµείου σαν σηµεία 

εκκίνησης και τερµατισµού. 

 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΜΟΣ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

1 

2 



 

∆ιαδροµή Όρτσα-Πρύµα-Τρίγωνο 

Εκκίνηση – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Τερµατισµός 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Παραλλαγές αυτής της διαδροµής περιλαµβάνουν: 
(1) αύξηση ή µείωση του αριθµού των γύρων,  
(2) διαγραφή του τελευταίου σκέλους όρτσα, 
(3) τροποποίηση των γωνιών του τριγώνου (45º–90º–45º είναι  60º–60º–60º 

συνήθεις), 
(4) χρήση πόρτας αντί υπήνεµου σηµείου, για σκέλη πρύµα, , 

(5) χρήση αποστάτη (offset mark) στην αρχή των σκελών πρύµα και 

(6) χρήση του υπήνεµου και του προσήνεµου σηµείου σαν σηµεία 
εκκίνησης και τερµατισµού. 

Βεβαιωθείτε ότι ορίζετε τις γωνίες του τριγώνου σε κάθε σηµείο.  
 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

 

45° 
1 

3 

45° 

2 

90° 



Τραπεζοειδείς ∆ιαδροµές 

Εκκίνηση – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Τερµατισµός 

Εκκίνηση – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – Τερµατισµός 

  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Παραλλαγές αυτών των διαδροµών περιλαµβάνουν: 

(1) προσθήκη σκελών 

(2) αντικατάσταση της πόρτας µε σηµείο ο χρήση πόρτας στον εξωτερικό 
(outer) γύρο,  

(3) τροποποίηση των γωνιών των σκελών πλαγιοδροµίας, 

(4) χρήση αποστάτη (offset mark) στην αρχή των σκελών πρύµα και 

(5) τερµατισµός όρτσα αντί για πλαγιοδροµία.. 

Βεβαιωθείτε ότι ορίζετε τις εσωτερικές γωνίες κάθε σκέλους πλαγιοδροµίας.  

120° 

2 

60° 
1 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

 

120° 

3 

60° 

1 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β 
ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ 
ΑΡΧΗ 
 
Η παρακάτω οδηγία πλου συστήνεται για την περίπτωση που όλα τα σκάφη θα 
παρέχονται από την οργανώτρια αρχή. Μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα µε 
την περίπτωση. Όταν χρησιµοποιείται πρέπει να παρεµβάλλεται µετά την 
οδηγία 3 
 
4 ΣΚΑΦΗ 
 
4.1 Θα δοθούν σκάφη σε όλους τους αγωνιζόµενους που δεν θα τα 

µετατρέψουν ή θα προκαλέσουν µετατροπές εκτός από 
 

 (α) µία πυξίδα µπορεί να δεθεί ή να τοποθετηθεί µε ταινία στη 
γάστρα ή τον ιστό ή τη µάτσα. 

(β) ανεµοδείκτες περιλαµβανοµένου νήµατος ή κλωστής µπορούν 
να δεθούν ή τοποθετηθούν µε ταινία οπουδήποτε στο σκάφος 

(γ) γάστρες, κινητές καρίνες και τιµόνια µπορούν να καθαριστούν, 
αλλά µόνο µε νερό. 

(δ) αυτοκόλλητη ταινία µπορεί να χρησιµοποιείται οπουδήποτε 
πάνω από την ίσαλο και 

(ε)  όλα τα εξαρτήµατα και ο εξοπλισµός που σχεδιάστηκε για να 
ρυθµίζεται µπορεί να ρυθµίζεται, σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς της κλάσης. 

 
4.2 Όλος ο εξοπλισµός που παρέχεται µε το σκάφος για την πλεύση του 

θα ευρίσκεται στο σκάφος όσο αυτό είναι στο νερό. 
 
4.3 Η ποινή για µη συµµόρφωση µε µία από τις παραπάνω οδηγίες θα 

είναι η ακύρωση σε όλες τις ιστιοδροµίες όπου έγινε παράβαση της 
οδηγίας. 

 
4.4 ΟΙ αγωνιζόµενοι θα αναφέρουν οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια 

εξοπλισµού, όσο µικρή και αν είναι, στον εκπρόσωπο της 
οργανώτριας αρχής αµέσως µόλις ασφαλίσουν το σκάφος στη στεριά. 
Η ποινή για παράβαση αυτής της οδηγίας θα είναι ακύρωση από την 
πιο πρόσφατη ιστιοδροµία, εκτός εάν η επιτροπή ενστάσεων πεισθεί 
ότι ο αγωνιζόµενος έκανε ειλικρινή προσπάθεια να συµµορφωθεί. 

 
4.5 Οι κανονισµοί κλάσης που απαιτούν από τους αγωνιζόµενους να 

είναι µέλη του συνδέσµου της κλάσης δεν θα ισχύουν.  


