
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΩΝ  

1. Καταρτίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή πρόγραμμα πιστοποίησης εθνικών στελεχών αγώνων 
στα πρότυπα του αντίστοιχου προγράμματος της ISAF  

2. Σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε εισαγωγικό σεμινάριο στελεχών αγώνων τον Ιανουάριο 
και το Φεβρουάριο του 2010 στο οποίο συμμετείχαν 78 στελέχη αγώνων από 33 ομίλους 
ολόκληρης της χώρας.   
Στο σεμινάριο καλύφθηκαν γενικά θέματα διοργάνωσης αγώνων τόσο τριγώνου όσο και 
ανοιχτής θαλάσσης και σε πολλά επίπεδα: Σχεδιασμός, γραμματεία, επιτροπών αγώνων και 
ενστάσεων, έλεγχοι σκαφών, έκδοση αποτελεσμάτων κ.α.  
Έχουν προγραμματισθεί τέσσερα πιο εξειδικευμένα σεμινάρια το 2011 για κριτές και για 
στελέχη επιτροπής αγώνων, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν ήδη υπερ-
καλυφθεί από πλευράς δηλώσεων συμμετοχής.  Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας 
των αγώνων που διοργανώνονται.  Όπως και το 2010, τα έσοδα από το σεμινάριο θα 
επενδυθούν στην περαιτέρω εκπαίδευση και την επιμόρφωση νέων στελεχών αγώνων. 

3. Πρόγραμμα ανταλαγών EUROSAF:  Διατέθηκαν τρεις θέσεις διεθνών κριτών οι οποίες 
καλύφθηκαν από στελέχη αγώνων προερχόμενα από το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Αγγλία. 
Εξασφαλίστηκαν δύο θέσεις εθνικών κριτών σε αγώνες του εξωτερικού που καλύφθηκαν από 
Έλληνες κριτές οι οποίοι αρίστευσαν στο σεμινάριο και των οποίων τα έξοδα μετακίνησης 
καλύφθηκαν από τα έσοδα του σεμιναρίου.  Επίσης, εξασφαλίσθηκαν δύο θέσεις διεθνών 
κριτών οι οποίες καλύφθηκαν από Έλληνες διεθνείς κριτές οι οποίοι επιθυμούσαν να 
προσθέσουν συμμετοχές σε διοργανώσεις στο βιογραφικό τους.  
Για το 2011 έχουν ήδη εξασφαλισθεί πέντε θέσεις εθνικών κριτών σε διοργανώσεις του 
εξωτερικού και έχουν καλυφθεί τρεις θέσεις διεθνών κριτών από αλλοδαπούς κριτές. 

4. Συστάθηκαν επιτροπές ενστάσεων και καλύφθηκαν θέσεις στις επιτροπές αγώνων στους 
αγώνες που η ΕΙΟ ήταν μέρος της οργανωτικής αρχής, από απόφοιτους του παραπάνω 
σεμιναρίου. 

5. Εκδικάστηκαν τρεις εφέσεις  
6. Εμπλουτίστηκε και αναβαθμίστηκε το τμήμα του διαδικτυακού τόπου της ΕΙΟ για την ΑΕΑΕ 
7. Αναθεωρήθηκαν τα πρότυπα των εγγράφων αγώνων που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό 

τόπο της ΕΙΟ. 
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