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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗΣ 
6. Η περίοδος πιστοποίησης για ένα Εθνικό Στέλεχος Αγώνων Ιστιοπλοΐας  αρχίζει την ημέρα της 

έγκρισης της πιστοποίησης  από το ∆Σ της ΕΙΟ και 
α.  Εάν το στέλεχος  έχει ηλικία μικρότερη από 70 έτη η διάρκεια της είναι τέσσερα έτη. 
β.  Εάν το στέλεχος έχει ηλικία άνω των 70 ετών, η διάρκεια της είναι δύο έτη. 
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
7. Ένας υποψήφιος για πρώτη πιστοποίηση θα πρέπει:  

 α.  Να προταθεί από ένα όμιλο μέλος της ΕΙΟ του οποίου είναι μέλος. 
β.  Να πληρεί τις γενικές απαιτήσεις για τα Εθνικά Στελέχη Αγώνων Ιστιοπλοΐας και τις 
ειδικές απαιτήσεις για την αντίστοιχη ειδικότητα. 

 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 
8. Ένας υποψήφιος για πιστοποίηση ως Εθνικό Στέλεχος Αγώνων Ιστιοπλοΐας θα πρέπει: 

α.  Να έχει εμπειρία ως αθλητής αγώνων ιστιοπλοΐας 
 β.  Να έχει σε βάθος γνώση των κανόνων αγώνων ιστιοπλοΐας και όλων κανόνων, 

εγχειριδίων και δημοσιεύσεων που σχετίζονται με την ειδικότητα του. 
 γ.  Να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα στελέχη και με τους αθλητές σε 

θέματα που αφορούν την ειδικότητα του. 
 δ.  Να επιδεικνύει την συμπεριφορά που αναμένεται από ένα στέλεχος αγώνων. 
 ε.  Να έχει τη φυσική κατάσταση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ειδικότητας του. 
Στ.  Να έχει τις ικανότητες να ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της ειδικότητάς του 
 ζ.  Να εφαρμόζει τους κανόνες, τους κανονισμούς  και τις πολιτικές της ISAF και της EIO. 
 η.  Να συνεισφέρει στη βελτίωση του προγράμματος της ΕΙΟ που σχετίζεται με την 

ειδικότητα του. 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΣ 
9.  Ο υποψήφιος για πιστοποίηση ως Εθνικός Κριτής, μέσα στα τέσσερα χρόνια πριν από την 

υποβολή της αίτησης πιστοποίησης θα πρέπει:  
α.  Να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο Κριτών της ΕΙΟ ή της ISAF 

 β.  Να έχει επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον 80% στις εξετάσεις του σεμιναρίου Κριτών της 
ΕΙΟ, ή βαθμολογία τουλάχιστον 75% στις εξετάσεις του σεμιναρίου Κριτών της ISAF. 

 γ.  Να έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων σε τουλάχιστον πέντε κύρια 
πρωταθλήματα σύμφωνα με το Προσάρτημα 1. Τουλάχιστον σε τρεις από τις κύριες 
διοργανώσεις να έχει εφαρμόσει με επιτυχία το Παράρτημα  “P”  των ∆ιεθνών 
Κανονισμών (Κανόνας 42). 

 δ.  Να έχει εξασφαλίσει τέσσερις αναφορές από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ενστάσεων 
τεσσάρων διαφορετικών αγώνων σε κύριες διοργανώσεις που διετέλεσε μέλος της 
Επιτροπής Ενστάσεων.   Τουλάχιστον δύο από αυτές τις αναφορές πρέπει να έχουν 
υποβληθεί από ∆ιεθνή Κριτή και τουλάχιστον σε δύο από τις αναφορές να αναφέρεται η 
απόδοση του στην εφαρμογή του Παραρτήματος  “P” (Κανόνας 42). Μόνο αναφορές που 
έχουν υποβληθεί από ∆ιεθνείς και Εθνικούς Κριτές θα εξετάζονται. 

     ε.   Να κατέχει δίπλωμα κυβερνήτη ταχυπλόου σκάφους. 
10.  Ο υποψήφιος για ανανέωση της πιστοποίησης του ως Εθνικός Κριτής, θα πρέπει να υποβάλλει  

την αίτηση ανανέωσης της πιστοποίησης πριν τη λήξη της περιόδου πιστοποίησης του. 
Επιπλέον θα πρέπει: 



α.  Να έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 9, ή 
β.  Να έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής ενστάσεων σε τουλάχιστον δέκα κύρια 
πρωταθλήματα, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1.  

 
ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

11. Ο υποψήφιος για πιστοποίηση ως Εθνικός ∆ιαιτητής, μέσα στα τέσσερα χρόνια πριν από την 
υποβολή της αίτησης πιστοποίησης θα πρέπει: 

  
 α. Να έχει εμπειρία αγώνων match race και team race 
 β. Να έχει επιδείξει τα ακόλουθα προσόντα:  
  (i) Να έχει την ικανότητα να εφαρμόζει το σχετικό Κανόνα και να παίρνει σωστές 

αποφάσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα υπό πίεση  
  (ii) Να έχει κατανόηση του πώς τα σκάφη κινούνται στο match και/ή στο team race  
  (iii) Nα έχει την ικανότητα να οδηγεί και να τοποθετεί στο σωστό σημείο μικρά 

μηχανοκίνητα σκάφη 
  (iv) να έχει τη φυσική κατάσταση για να αντέχει συνεχόμενες ημέρες στο νερό σε μικρά 

μηχανοκίνητα σκάφη 
 γ. Να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο ∆ιαιτητών της ΕΙΟ ή της ISAF 

 δ. Να έχει επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον 80% στις εξετάσεις του σεμιναρίου ∆ιαιτητών 
της ΕΙΟ, ή βαθμολογία τουλάχιστον 75% στις εξετάσεις του σεμιναρίου ∆ιαιτητών της 
ISAF 

 ε. Να έχει περάσει επιτυχώς την εξέταση αξιολόγησης της ΕΙΟ ή της ISAF. Ο σκοπός της 
εξέτασης αξιολόγησης είναι να καθορίσει ότι ο υποψήφιος πληρεί τις προϋποθέσεις του 
Κανονισμού 11(β) 

 στ. Να έχει διατελέσει ∆ιαιτητής σε τουλάχιστον πέντε κύρια πρωταθλήματα σύμφωνα με το 
Προσάρτημα 1 

 ζ. Να έχει εξασφαλίσει τέσσερις αναφορές από τον Chief Umpire τεσσάρων διαφορετικών 
αγώνων σε κύριες διοργανώσεις που διετέλεσε ∆ιαιτητής. Τουλάχιστον δύο από αυτές τις 
αναφορές πρέπει να έχουν υποβληθεί από ∆ιεθνή ∆ιαιτητή. Μόνο αναφορές που έχουν 
υποβληθεί από ∆ιεθνείς και Εθνικούς ∆ιαιτητές θα εξετάζονται. 

 η. Να κατέχει δίπλωμα κυβερνήτη ταχυπλόου σκάφους 
 

12. Ο υποψήφιος για ανανέωση της πιστοποίησης του ως Εθνικός ∆ιαιτητής, θα πρέπει να υποβάλλει  
την αίτηση ανανέωσης της πιστοποίησης πριν τη λήξη της περιόδου πιστοποίησης του. Επιπλέον 
θα πρέπει: 
α.  Να έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 9, ή 
β.  Να έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής ενστάσεων σε τουλάχιστον δέκα κύρια 

πρωταθλήματα, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1. 
 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ 
13.  Υπό Κατασκευή 
14. ………………. 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
15. Ο υποψήφιος για πιστοποίηση ως Εθνικό Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων, μέσα στα τέσσερα 

χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης θα πρέπει:  



α.  Να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο Στελεχών Επιτροπών Αγώνων της ΕΙΟ ή της ISAF. 
β.  Να έχει επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον 80% στις εξετάσεις του σεμιναρίου Στελεχών Αγώνων 

της ΕΙΟ, ή βαθμολογία τουλάχιστον 75% στις εξετάσεις του σεμιναρίου Στελεχών Αγώνων  της 
ISAF. 

 γ.  Να έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Αγώνων με ενεργό ρόλο στη διεξαγωγή ιστιοδρομιών 
σε τουλάχιστον πέντε κύριες διοργανώσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1. Τουλάχιστον τρεις 
από τις κύριες διοργανώσεις να αφορούν αγώνες τριγώνου μικρών σκαφών (ολυμπιακές & 
διεθνείς κατηγορίες) 

 δ.  Να έχει εξασφαλίσει αναφορές από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αγώνων τεσσάρων 
διαφορετικών αγώνων σε κύριες διοργανώσεις που διετέλεσε μέλος της Επιτροπής αγώνων.   
Τουλάχιστον δύο από αυτές τις αναφορές πρέπει να έχουν υποβληθεί από ∆ιεθνή Στελέχη 
Επιτροπής Αγώνων. Μόνο αναφορές που έχουν υποβληθεί από ∆ιεθνή και Εθνικά Στελέχη 
Αγώνων θα εξετάζονται.       

ε.   Να έχει εξασφαλίσει μία συστατική επιστολή από την οργανωτική επιτροπή ενός κυρίου 
πρωταθλήματος στο οποίο ο υποψήφιος ήταν μέλος της Επιτροπής Αγώνων, υπεύθυνος για 
την διεξαγωγή των ιστιοδρομιών . 

στ.  Να έχει γνώσεις θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια των αθλητών σε σχέση με τη 
διαχείριση  των αγώνων. 

 ζ.   Να έχει εμπειρία στην οργάνωση των μελών της εκάστοτε Επιτροπής Αγώνων σε λειτουργική 
ομάδα . 

16.    Ο υποψήφιος για ανανέωση της πιστοποίησης του ως Εθνικό Στέλεχος Αγώνων, θα πρέπει να 
υποβάλλει  την αίτηση ανανέωσης της πιστοποίησης πριν τη λήξη της περιόδου πιστοποίησης 
του. Επιπλέον θα πρέπει: 

α.  Να έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 9, ή 
β.  Να έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής ενστάσεων σε τουλάχιστον δέκα κύρια πρωταθλήματα, 

σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 και να έχει εξασφαλίσει μία συστατική επιστολή από την 
οργανωτική επιτροπή ενός κυρίου πρωταθλήματος στο οποίο ο υποψήφιος ήταν μέλος της 
Επιτροπής Αγώνων, υπεύθυνος για την διεξαγωγή των ιστιοδρομιών . 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. 
17.  Η ΕΠ θα λάβει υπ’ όψη της τα εξής κατά την εκτίμηση μίας αίτησης: 

 α.  Εάν ο υποψήφιος εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω. 
β.  Τυχόν σχόλια που περιλαμβάνονται στις συστατικές επιστολές και αναφορές. 
γ.  Την εμπειρία του υποψήφιου σε άλλες ειδικότητες στελέχους αγώνων. 
δ.  Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρήσει σχετική. 

18.   Αιτήσεις υποψηφίων για ανανέωση της πιστοποίησης τους, οι οποίοι για ειδικούς λόγους δεν 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διοργανώσεις στις οποίες 
συμμετείχαν, μπορεί να εκτιμηθούν θετικά από την ΕΠ. Σε αυτή την περίπτωση το ∆Σ της ΕΙΟ 
μπορεί να ανανεώσει την πιστοποίηση ή να επεκτείνει  την ισχύ της υπάρχουσας για άλλους 12 
μήνες. 

19.    Τα στελέχη αγώνων των οποίων η πιστοποίηση έχει λήξει έως και 12 μήνες πριν τη  αίτηση 
ανανέωσης πιστοποίησης, θα αντιμετωπίζονται ως υποψήφιοι για ανανέωση και θα υπόκεινται 
στα άρθρα που αφορούν την ανανέωση πιστοποίησης για κάθε ειδικότητα. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα αντιμετωπίζονται ως υποψήφιοι για αρχική πιστοποίηση και θα υπόκεινται στα 
άρθρα που αφορούν την αρχική πιστοποίηση για κάθε ειδικότητα. 

 
ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΓΩΝΩΝ 



20.   Τα ενεργά ∆ιεθνή Στελέχη Αγώνων της ISAF, θεωρείται ότι υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις 
πιστοποίησης και εξαιρούνται από τη διαδικασία πιστοποίησης Εθνικού Στελέχους Αγώνων. 

21.    Τα ∆ιεθνή Στελέχη Αγώνων της ISAF των οποίων η πιστοποίηση έχει λήξει έως και 4 έτη πριν 
την αίτηση πιστοποίησης, θα αντιμετωπίζονται ως υποψήφιοι για ανανέωση και θα υπόκεινται 
στα άρθρα που αφορούν την ανανέωση πιστοποίησης για κάθε ειδικότητα. 

 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
22.   Η ΕΠ σε συνεννόηση με την ΑΕΑΕ θα αξιολογεί τις αναφορές σχετικά με τα Εθνικά Στελέχη 

Αγώνων  και θα ενεργεί ως εξής: 
 α.   Με την παραλαβή μίας θετικής αναφοράς το ∆Σ της ΕΙΟ και το στέλεχος θα ενημερώνονται 

για το περιεχόμενο της αναφοράς. 
  β.  Με την παραλαβή μίας αρνητικής αναφοράς το ∆Σ της ΕΙΟ θα εκτιμά τη σοβαρότητα της και 

σε συνεννόηση με την ΑΕΑΕ και την ΕΠ θα ενεργεί ανάλογα. 
 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
23.   Το ∆Σ της ΕΙΟ μπορεί, μετά από πρόταση της ΕΠ και σε συνεννόηση με την ΑΕΑΕ, να 

ανακαλέσει την πιστοποίηση Εθνικού Στελέχους Αγώνων που αποδεδειγμένα δεν 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις της ειδικότητας του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 – ΚΥΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
 

Α. Παγκόσμια Πρωταθλήματα 
Β. Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα 
Γ. ∆ιεθνείς ∆ιοργανώσεις με συμμετοχή αθλητών από τουλάχιστον τρείς χώρες 
∆. Αγώνες Match Race τουλάχιστον ISAF grade 4. 
Ε. Εθνικά Πρωταθλήματα 
ΣΤ. Περιφερειακά Πρωταθλήματα 
Ζ. Προκρίσεις Εθνικών Ομάδων 
Η. ∆ιασυλλογικοί Αγώνες με τη συμμετοχή τουλάχιστον 50 σκαφών από πέντε ομίλους σε όλες τις 

κατηγορίες για τους αγώνες τριγώνου ή τουλάχιστον 30 σκαφών από πέντε ομίλους σε όλες τις 
κατηγορίες για τους αγώνες ανοικτής θαλάσσης. 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


