ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΓΩΝΑ ΕΘΝΙΚΟΥ/INTERNATIONAL RACE OFFICER

Είναι υποχρεωτικό από κάθε Εθνικό / International Race Officer να υποβάλει λεπτομερή αναφορά στην ΑΕΑΕ,
για κάθε αγώνα στον οποίο εκτελεί χρέη Principal Race Officer, ή Race Officer. Οι αναφορές αυτές
χρησιμοποιούνται ως αξιολόγηση στις αιτήσεις πιστοποίησης ή ανανέωσης των Εθνικών Στελεχών Επιτροπής
Αγώνων καθώς και για την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων race management.
Χρησιμοποιείτε ΚΕΦΑΛΑΙΑ. και να την στέλνετε στην: ΕΙΟ/ΑΕΑΕ, Ναυταθλητική Μαρίνα ∆έλτα Φαλήρου, ΤΘ
78550 ΤΚ 17602 Fax: 210 9404829 e-mail: aeae@eio.gr
Όνομα και Είδος Αγώνα:
Ημερομηνίες, Τόπος και Χώρα ∆ιεξαγωγής:
[ ] Fleet Racing [

[
[
[
[
[
[
[
[

] Match Racing [

] Team Racing

] Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
] Ηπειρωτικό Πρωτάθλημα
] Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
] Αγώνας Ranking List
] Περιφερειακό Πρωτάθλημα
] Άλλος ∆ιεθνής Αγώνας
] ∆ιασυλλογικός Αγώνας
] Άλλος Αγώνας

Πρόεδρος Επιτροπής Αγώνων:
Μέλη της επιτροπής αγώνων και ρόλος:

Κλάσεις σκαφών και αριθμός συμμετεχόντων
σκαφών ανά κλάση:

Άλλες κλάσεις που συμμετέχουν στον αγώνα:

Αριθμός ιστιοδρομιών (ανά κλάση) που
πραγματοποιήθηκαν:

Είδος διαδρομής:

Κριτές στον στίβο?

∆ιαιτητές στον στίβο?

Ναι/Όχι

Ναι/Όχι

Αριθμός εκκινήσεων οι οποίες:
- Αναβλήθηκαν πριν τη διαδικασία εκκίνησης: ..............
- Αναβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης: ......................
- Εγκαταλείφθηκαν μετά την εκκίνηση: .............................................
- Αριθμός σκαφών που εκκίνησαν πρόωρα: ....................................................
- Αριθμός γενικών ανακλήσεων: ..........................................................
- Ισχύει ο Κανόνας 30.1 (I flag): ..................................................
- Ισχύει ο Κανόνας 30.2 (Z flag): .................................................
- Ισχύει ο Κανόνας 30.3 (Black flag): ..........................................
Περιγράψτε ασυνήθιστούς λόγους που προκάλεσαν τα παραπάνω (αν υπάρχουν): ..............
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Αναφέρατε πιθανά προβλήματα στον εντοπισμό πρόωρων εκκινήσαντων σκαφών:

Αναφέρατε λύσεις σε προβλήματα race management:

Είδος σημείων που χρησιμοποιήθηκαν, μέσο όρο βάθους νερού και μέθοδος τοποθέτησης σημείων:

Χρήση Παραρτήματος L (LE) ως αναφορά για τις οδηγίες πλου?

Ναι/Όχι

Please attach any unique or interesting provisions in the sailing instructions:

Χρήση:
[ ] Πυξίδα

[

] Ανεμόμετρο

[ ] Κινητό Τηλέφωνο [
__________________

[

] Κλειστό Κανάλι Ράδιο [

] Tape/Digital recorder [

] GPS

] Laser Range Finder

[

] Άλλο:

Περίληψη αιτήσεων για αποκατάσταση (αιτίες και απόφαση):

Παρακαλώ όπως συμπεριληφθούν επιπλέον φύλλα εάν είναι απαραίτητο.
Οι πληροφορίες σε αυτήν την αναφορά θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό 32 της ISAF
Υπογραφή:

.............................................

Ονοματεπώνυμο:

...................................

Ημερομηνία:

.....................................

ISAF Sailor ID …………………………
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