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ΈΈΈΈΚΘΕΣΗ ΚΘΕΣΗ ΚΘΕΣΗ ΚΘΕΣΗ ΠΠΠΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/20101/1/20101/1/20101/1/2010    ––––    31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010    
 

To 2010 γενικά ήταν μια χρονιά πλούσια σε δραστηριότητες τις οποίες διάφορα μέλη της ιστιοπλοϊκής 

οικογένειας βοήθησαν ώστε να γίνουν πραγματικότητα. 

    
1.1.1.1. Διοργάνωση Διοργάνωση Διοργάνωση Διοργάνωση ΣυνδιασκέψεωνΣυνδιασκέψεωνΣυνδιασκέψεωνΣυνδιασκέψεων    

    

Α). Πανελλήνια Συνδιάσκεψη 

Πραγματοποιήθηκε η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Εκπροσώπων Ομίλων Ανοικτής Θαλάσσης στις 31 Ιανουαρίου 

2010 με στόχο την καταγραφή των αγωνιστικών και οργανωτικών θεμάτων που απασχολούν την αγωνιστική 

ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπιση τους. Τα όσα 

συζητήθηκαν στα πλαίσια της συνδιάσκεψης συμπεριλήφθηκαν στη σύνταξη των προσθηκών που εξέδωσε η 

εθνική αρχή σύμφωνα με τον κανόνα 86.1.α των ISAF RRS. 

    

Β). Ανοιχτό Συμβούλιο για την αναβάθμιση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. 

Επιπλέον, αμέσως μετά τη διεξαγωγή του Πανελληνίου πρωταθλήματος και κατόπιν προσκλήσεως της ΕΑΘ 

πραγματοποιήθηκε ανοιχτό συμβούλιο της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης παρουσία των συμμετεχόντων στα 

δυο προηγούμενα Πανελλήνια πρωταθλήματα και εκπροσώπων των διοργανωτών Ομίλων 2009, 2010 και 2011. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν να ακουστούν απόψεις και ιδέες για την αναβάθμιση του θεσμού.  

Αποφασίσθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοικτής θαλάσσης του 2011 να διεξαχθεί σε τρείς κατηγορίες 

(ORCi GPH < 700, ORCi GPH>700 και IRC) και η ΕΑΘ/ΕΙΟ να μην αναθέτει απλώς τη διεξαγωγή του, αλλά να 

συμμετέχει ενεργά ως συνδιοργανωτής αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προβολή των αγώνων. Στο σημείο 

αυτό αξίζει να αναφερθεί το ενδιαφέρον που επέδειξε ο ΓΓΑ κ. Π. Μπιτσαξής, ο οποίος με συνεχείς παρεμβάσεις 

προς την ΕΡΤ εξασφάλισε την προβολή των αγώνων υπερτοπικής σημασίας στη δημόσια τηλεόραση. 

    

    

2. Απονομές 2. Απονομές 2. Απονομές 2. Απονομές ---- Βραβεύσεις Βραβεύσεις Βραβεύσεις Βραβεύσεις    

 

Στις 30 Ιανουαρίου  400 και πλέον ιστιοπλόοι προερχόμενοι από όλες την τις θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας: 

(Σαρωνικό, Ιόνιο, Κεντρική Ελλάδα, Ευβοϊκό, Ανατολικό Αιγαίο, Βόρεια Ελλάδα, Κρήτη, Πατραϊκό Κορινθιακό, 

Νότια Πελοπόννησο και Θερμαϊκό), παρευρέθηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΑΘ/ΕΙΟ στη 

Ναυταθλητική Μαρίνα Δέλτα για την απονομή των κυπέλλων της Γενικής κατάταξης (Ranking List) των 

αγώνων ιστιοπλοίας ανοικτής θαλάσσης. 

Επίσης τιμήθηκαν για τις ιδιαίτερες διακρίσεις τους οι νικητές της 2ης παγκόσμια θέσης στα Platu 25, της 1ης 

Ευρωπαϊκής νίκης στα J24 και της 1ης νίκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ORCi. 

 

Στην αντίστοιχη ετήσια απονομή για το έτος 2010 καθιερώθηκαν επιπλέον οι εξής βραβεύσεις: 

Α). Κυπέλλου «πολυνίκη ομίλου» για την περιοχή Σαρωνικού. 

Β). Νικητή αγώνων πάνω από 30 μίλια για την περιοχή Σαρωνικού. 

Γ). Σκάφους με περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες και σκάφους που έχει διανύσει τα περισσότερα μίλια 

    

    

3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής θαλάσσηςΑνοικτής θαλάσσηςΑνοικτής θαλάσσηςΑνοικτής θαλάσσης    

    

Πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ORC i  με διοργανωτή όμιλο τον Ν.Ο.Ε. στα πλαίσια του 

αγώνα «Εβδομάδα ΝΟΕ» και την συμμετοχή 12 σκαφών από 8 ομίλους. 
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 Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για το 2011 έχει ανατεθεί στον Ν.Ο.Α.Θ. και θα διεξαχθεί στα πλαίσια της 

«Διεθνούς Εβδομάδας Βορείου Αιγαίου», ενώ για το 2012 θα διοργανωθεί από τον Ν.Ο.Σύρου, στα πλαίσια του 

αγώνα «Syros Race».  Ταυτόχρονα θα πραγματοποιείται πλέον και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα IRC. 

 

4. Ναυταθλητικά4. Ναυταθλητικά4. Ναυταθλητικά4. Ναυταθλητικά    

    

Κατόπιν επίμονων ενεργειών της ΕΑΘ προς το Γραφείο του Πρωθυπουργού και τη Γ. Γ. Αθλητισμού, 

παρελήφθησαν το Μάϊο οι απο μακρόν προς υπογραφή εκκρεμούσες βεβαιώσεις των ναυταθλητικών σκαφών 

βάσει των οποίων υπολογίζεται η μείωση του τεκμηρίου διαβίωσης των ιδιοκτητών τους. 

 

 

5. Έντυπα5. Έντυπα5. Έντυπα5. Έντυπα    

Μέσα στο 2010 επίσης πραγματοποιήθηκε:  

Η μετάφραση στα ελληνικά του Οδηγού Ταχύτητας Speed Guide του ORC από την Μαρία Σπυριδέλη και τον 

Γιάννη Καλατζή. Το κείμενο διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από το site της ΕΑΘ 

(www.offshore.org.gr). 

 Έγινε συμπλήρωση του κειμένου υποχρεώσεων των καταμετρητών ώστε να περιλαμβάνει και αυτές των 

καταμετρητών IRC και έγινε ενημέρωση στις φόρμες ελέγχου καταμέτρησης και ασφάλειας των σκαφών 
ανοικτής θάλασσας. 

6. Πιστοποιητικά6. Πιστοποιητικά6. Πιστοποιητικά6. Πιστοποιητικά    

Κατά το 2010 εκδόθηκαν από το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης / Ε.Ι.Ο. τα 

εξής πιστοποιητικά καταμέτρησης: 

Α). Πιστοποιητικά για σκάφη ORC i :  294  

Β). Πιστοποιητικά για σκάφη ORC Club :  403 

H αύξηση στον αριθμό των πιστοποιητικών (Το 2009 είχαμε 294 πιστοποιητικά ORC i και 346 

πιστοποιητικά ORC club), αποτελεί μεγάλη επιτυχία, δεδομένου ότι στα περισσότερα κράτη υπήρξε 

μείωση πιστοποιητικών για το 2010. 

Γ).  Πιστοποιητικά για σκάφη IRC: 104. 

Η ΕΑΘ συνήψε συμφωνία με το UNCL αναλαμβάνοντας διαχειρίστρια Αρχή του συστήματος IRC στην Ελλάδα.  

Ετσι πλέον η Εθνική Αρχή διαθέτει την διαχείριση όλων των διεθνών και αναγνωρισμένων από την ISAF 

συστημάτων καταμέτρησης και επαφίεται στους διοργανωτές και τους αγωνιζόμενους η επιλογή του 

συστήματος. 

 

7. . . . Ετήσιο Ετήσιο Ετήσιο Ετήσιο Συνέδριο IRC Συνέδριο IRC Συνέδριο IRC Συνέδριο IRC 2010201020102010    

    

Το ετήσιο συνέδριο του IRC για το 2010 πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τις 15 μέχρι τις 17 

Οκτωβρίου 2010.  Αυτό ήταν το πρώτο συνέδριο από την παραχώρηση της διαχείρισης του IRC από το IRC 

GREECE στην ΕΑΘ /ΕΙΟ. 

Συμμετείχαν εκπρόσωποι από 21 χώρες, εκπρόσωποι από τα γραφεία πιστοποίησης του RORC και του UNCL, 

εκπρόσωπος από την κλάση MAXI καθώς και εκπρόσωπος από την ISAF. 

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Λάζαρος Τσαλίκης, πρόεδρος της ΕΑΘ/ΕΙΟ και η Μαρίνα Ψυχογυιού, υπεύθυνη 

πιστοποιητικών IRC.  Στο συνέδριο συμμετείχε και ο Νούλης Ιορδανίδης, αντιπρόεδρος της Ελληνικής ένωσης 

ιδιοκτητών σκαφών IRC.  Με βάση τον αριθμό των πιστοποιητικών, η Ελλάδα είχε και εφέτος δικαίωμα δύο 

ψήφων. 
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Ο αριθμός των πιστοποιητικών ανά τον κόσμο ήταν οριακά μεγαλύτερος από το 2009, που όμως υπήρξε 

αξιοσημείωτη πτώση η οποία αποδόθηκε στην οικονομική κρίση.   Παρ’ όλα αυτά στη Δανία, τον Καναδά και την 

Ιαπωνία οι οποίες είναι νέες χώρες για το IRC,  σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση των πιστοποιητικών. 

Το μέσο μήκος των σκαφών IRC ανά τον κόσμο το 2010 ήταν 11,30m, σημαντική αύξηση από τα 10m του 2000. 

Οι περισσότερες αλλαγές στον κανόνα ήταν χωρίς ουσιαστική σημασία.  Υπήρξαν  όμως και δύο σημαντικές 

αλλαγές.  Η μία έχει σχέση με τα furling πλωριά πανιά και η δεύτερη με το καθεστώς που θα διέπει τις αποκλίσεις 

από τα πιστοποιητικά που διαπιστώνονται σε ελέγχους κατά τη διάρκεια αγώνων. 

Το συνέδριο του 2011 θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από τις 14 μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και η Ελλάδα θα έχει 

και πάλι δικαίωμα δύο ψήφων αφού το 2010 ο στόλος ξεπέρασε οριακά τα 100 σκάφη. 

 

8. Παγκόσμιο Συνέδριο  8. Παγκόσμιο Συνέδριο  8. Παγκόσμιο Συνέδριο  8. Παγκόσμιο Συνέδριο  ORCORCORCORC 2010 στην Ελλάδα 2010 στην Ελλάδα 2010 στην Ελλάδα 2010 στην Ελλάδα    

Το ετήσιο συνέδριο του ORC, που φέτος διεξήχθη στην Αθήνα, ολοκληρώθηκε την Τρίτη 9/10/2010 με την 

συνεδρίαση του σώματος των εθνικών εκπροσώπων. 

Την ΕΑΘ εκπροσώπησαν οι Γιώργος Ανδρεάδης (μέλος συμβουλίου ORC, Management Committee), Άκης 

Τσαλίκης (μέλος συμβουλίου ORC, Race Management Committee), Χρήστος Θεοδόσης (Promotion & 

Development Committee), Δημήτρης Δήμου (Measurement Committee) και Παναγιώτης Παπαποστόλου 

(Rating Officers Committee, ORC Staff). 

Αλλαγές έγιναν στο σύστημα από την Διεθνή Τεχνική Επιτροπή (ITC), και η πρόταση που υποβλήθηκε από την 

ΕΑΘ/ΕΙΟ έγινε αποδεκτή.  

Η ΕΑΘ θα δημοσιεύσει συγκριτικό πίνακα επιδόσεων 2010-2011 μόλις διατεθεί από το ORC το ενημερωμένο 

λογισμικό έκδοσης πιστοποιητικών για το 2011. 

Παρουσιάστηκαν επίσης οι νέες διαδικτυακές υπηρεσίες που πρόκειται να προσφέρει πολύ σύντομα το ORC στο 

ευρύ κοινό, όπως αντίγραφα πιστοποιητικών όλων των σκαφών και δοκιμαστικά πιστοποιητικά για οποιοδήποτε 

σκάφος. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα προσφέρονται έναντι μικρού αντιτίμου σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 

Εκτιμάται ότι οι πρώτοι αποδέκτες των νέων υπηρεσιών θα είναι οι καταμετρητές, οι κατασκευαστές πανιών και 

οι ιδιοκτήτες. 

Το επόμενο συνέδριο του ORC θα γίνει τον Νοέμβριο του 2011 στο San Juan του Puerto Rico. 

    

    

9.Υποστήριξη αγώνων9.Υποστήριξη αγώνων9.Υποστήριξη αγώνων9.Υποστήριξη αγώνων    

Α).  Αθλοθέτηση Πανελληνίου Πρωταθλήματος J24 & Platu 25. 

Β).  Αθλοθέτηση της Πανεπιστημιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης, που διεξήχθη με σκάφη J24  

 και μορφή αγώνων  Match Race. 

 

    

10. Ανανέωση του δικτ10. Ανανέωση του δικτ10. Ανανέωση του δικτ10. Ανανέωση του δικτυακού χώρου της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσηςυακού χώρου της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσηςυακού χώρου της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσηςυακού χώρου της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης    

Το site (www.offshore.org.gr) της Ε.Α.Θ.   ανανεώθηκε  προσθέτοντας μια νέα ενότητα με στιγμιότυπα και δελτία 

τύπου από τους αγώνες ανοικτής θαλάσσης που διοργανώνουν  οι Όμιλοι – Μέλη της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 

Ομοσπονδίας. Επίσης αναβαθμίστηκε το λογισμικό on-line υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών ORC 

International, Club, IRC 2010 και εγκρίσεων χορηγιών, το οποίο υπολογίζει την αξία του παραβόλου 

πιστοποιητικού και διαφήμισης σύμφωνα με την εκάστοτε εγκύκλιο  και δίνει την δυνατότητα συνυποβολής 

δικαιολογητικών (πχ. αποδεικτικό κατάθεσης) σε αρχείο. 
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11.11.11.11.    ΚανονισμοίΚανονισμοίΚανονισμοίΚανονισμοί    

Συντάχθηκε ο Κανονισμός Αγώνων για σκάφη ανοικτής θαλάσσης 2010, ο οποίος αφορά αποκλειστικά 

προσθήκες της Εθνικής Αρχής στους Διεθνής Κανονισμούς. Επίσης καταρτίσθηκε, αναλυτικά ο Κανονισμός για 

το Ranking List 2010 (ORC, IRC) βάση του οποίου προκύπτει η ετήσια γενική κατάταξη Ε.Α.Θ.  

Εισήχθη για πρώτη φορά και εφαρμόστηκε ο συντελεστής βαρύτητας αγώνων ανά όμιλο στη βαθμολόγηση της 

ετήσιας κατάταξης που εξαρτάται από τη συνέπειά των ομίλων ως προς το άρθρο 18.1 των κανονισμών αγώνων. 

    

    

12. Επιμόρφωση 12. Επιμόρφωση 12. Επιμόρφωση 12. Επιμόρφωση ---- Σεμινάρια  Σεμινάρια  Σεμινάρια  Σεμινάρια     

Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε  το 2010 στην επικαιροποίηση του πίνακα των καταμετρητών, την ανανέωσή του, την 

εκπαίδευση νέων καταμετρητών και την ενημέρωση των ήδη ενεργών. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας έγιναν: 

Σεμινάρια καταμετρητών IMS 

Α). Το Σαββατοκύριακο 20 & 21 Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε το 1ο σεμινάριο εκπαίδευσης νέων 

καταμετρητών μερικής καταμέτρησης IMS για το 2010, στην πόλη της Καλαμάτας. Το σεμινάριο διοργάνωσε η 
ΕΑΘ, με εισηγητή τον Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ, κ. Γιάννη Καλατζή. 

Σημαντική ήταν η βοήθεια που προσέφεραν τα μέλη των τοπικών ομίλων της Καλαμάτας, τόσο στον οργανωτικό 

τομέα όσο και μέσω της προσφοράς των σκαφών και των πανιών τους για την εκτέλεση του πρακτικού μέρους 

του σεμιναρίου. Στην πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων συμμετείχαν ο καταμετρητής της περιοχής 

Καλαμάτας κ. Βασίλης Κότσης καθώς και ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΑΘ κ. Γρηγόρης 
Βαρβαρρήγος. 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 23 υποψήφιοι καταμετρητές από την Καλαμάτα (10), την περιοχή Σαρωνικού (5), 

την Πάτρα (1), τις Ράχες (1), το Πόρτο Ράφτη (5) και την Μυτιλήνη (1), οι οποίοι στη συνέχεια θα 

ακολουθήσουν την διαδικασία πιστοποίησης. 

β) Το Σαββατοκύριακο 27 & 28 Φεβρουαρίου 2010 ο κύκλος των σεμιναρίων υποψηφίων καταμετρητών IMS 

συνεχίσθηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιήθηκε το 2ο σεμινάριο μερικής καταμέτρησης IMS για το 

2010 με εισηγητή τον Ι. Καλατζή. Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου 

Θεσσαλονίκης, ο οποίος προσέφερε όλη την απαραίτητη υποδομή για την επιτυχή διοργάνωση του σεμιναρίου. 

Μέλη των ομίλων Ν.Ο.Θ., Ν.Ο.Α.Θ. και Ν.Α.Ο.Κ.Θ. συνέδραμαν στην διοργάνωση προσφέροντας την βοήθειά 

τους στον οργανωτικό τομέα αλλά και τα σκάφη και τα πανιά τους για την πρακτική εξάσκηση των 

συμμετεχόντων. 

Στην διοργάνωση του σεμιναρίου και στην πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων συμμετείχε επίσης η 

καταμετρήτρια περιοχής Θερμαϊκού κ. Μαρία Σπυριδέλη. Την δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου, ο Υπεύθυνος 

Ισοζυγισμού της ΕΑΘ κ. Παναγιώτης Παπαποστόλου, βοήθησε στη διευκρίνιση θεμάτων σχετικών με τους νέους 

κανονισμούς και το λογισμικό του ORC για καταμετρητές (IMS Editor) καθώς και την σχέση καταμετρητών - 
ΕΑΘ. 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 37 υποψήφιοι καταμετρητές από την Θεσσαλονίκη (15), την περιοχή Σαρωνικού 

(8), την Κέρκυρα (5), την Χίο (4), την Καβάλα (2), την Κρήτη (1), την Σκόπελο (1) και την Χαλκίδα (1), οι οποίοι 

στη συνέχεια θα ακολουθήσουν την διαδικασία πιστοποίησης  
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γ) Η σειρά των σεμιναρίων IMS για το 2010 ολοκληρώθηκε στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου 

2010 με το σεμινάριο των καταμετρητών IMS πλήρους καταμέτρησης. 

Στο σεμινάριο, που διοργανώθηκε από την ΕΑΘ με εισηγητές τον κ. Γιάννη Καλατζή, Αρχικαταμετρητή ΕΑΘ και 

την κ. Ντίνα Σφακιανάκη, Rating Officer Κύπρου και Διεθνή Κριτή, συμμετείχαν 45 υποψήφιοι καταμετρητές 

από την περιοχή Σαρωνικού (15), την Θεσσαλονίκη (6), την Καλαμάτα (6), την Κέρκυρα (5), την Κρήτη (3), το 

Πόρτο Ράφτη (4), την Καβάλα (2), τη Χίο (1), τις Ράχες (1), την Σκόπελο (1) και τη Χαλκίδα (1), μεταξύ των 

οποίων και καταμετρητές μερικής καταμέτρησης της ΕΑΘ, με σκοπό να πιστοποιηθούν ως πλήρους 
καταμέτρησης. 

Το σεμινάριο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, στη Μαρίνα Δέλτα 
Φαλήρου, και παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα:  

• Θεωρητική και πρακτική επίδειξη πειράματος ευστάθειας  

• Προσομοίωση μέτρησης με το Ηλεκτρονικό Κλισιόμετρο της ΕΑΘ  

• Καταμέτρηση εξαρτίας και ζύγιση/εύρεση θέσης κέντρου βάρους καταρτιού  

• Πλήρης καταμέτρηση προπέλας  

• Επεξήγηση του πιστοποιητικού ORC International  

• Παρουσίαση του Οδηγού Ταχύτητας (ORC Speed Guide)  

• Παρουσίαση του Φύλλου Δεδομένων Ευστάθειας και Υδροστατικής (Stability and Hydrostatics 
Datasheet)  

Στην πρακτική εξάσκηση προσέφερε το σκάφος του για τη μέτρηση ευστάθειας ένας εκ των υποφηφίων 

καταμετρητών, ενώ παρευρέθησαν και βοήθησαν ναυπηγοί υποψήφιοι καταμετρητές από προηγούμενο 
σεμινάριο, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη διαδικασία πιστοποίησης. 

Στο τέλος της δεύτερης μέρας του σεμιναρίου διεξήχθη γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι στη 

συνέχεια θα ακολουθήσουν την διαδικασία πιστοποίησης.  

 Γιά τους ήδη ενεργούς καταμετρητές, το Σάββατο 30/1/2010 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ, η 

ετήσια ημερίδα επιμόρφωσης που διοργάνωσε η ΕΑΘ. Εισηγητής της ημερίδας ήταν ο Αρχικαταμετρητής της 

ΕΑΘ κ.Γιάννης Καλατζής. Αντικείμενο της ημερίδας, την οποία παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 39 

καταμετρήτες από όλη την Ελλάδα, ήταν η παρουσίαση των αλλαγών των κανονισμών του ORC για το 2010 

καθώς και η γενικότερη επισκόπηση της καταμέτρησης IMS, προκειμένου να επισημανθούν σημεία που χρήζουν 

της ιδιαίτερης προσοχής των καταμετρητών. 

 

Έγινε επίσης ανάλυση του πιστοποιητικού ORC International και παρουσιάστηκαν οι νέες εκδόσεις του Οδηγού 

Ταχύτητας και του Φύλλου Ευστάθειας & Υδροστατικών του ORC (ORC Speed Guide, ORC Stability & 

Hydrostatics Datasheet). 

Στα πλαίσια της ενημέρωσης για τα προϊόντα του ORC για καταμετρητές, παρουσιάστηκε σε αποκλειστικότητα η 

προ-έκδοση του λογισμικού του ORC IMS Editor για το 2010 από το στέλεχος του τεχνικού προσωπικού του 

ORC και Υπεύθυνο Ισοζυγισμού της ΕΑΘ κ. Παναγιώτη Παπαποστόλου. Στην ημερίδα παρευρέθηκαν και 

εμπλούτισαν με χρήσιμες παρεμβάσεις η κ. Ντίνα Σφακιανάκη, Rating Officer Κύπρου και Διεθνής Κριτής και ο κ. 
Χρήστος Θεοδόσης, μέλος της Promotion & Development Committee του ORC. 

Στα πλαίσια της συνεδρίασης της Management Committee του ORC, επισκέφθηκε την Αθήνα ο 

αρχικαταμετρητής του ORC Nicola Sironi, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία συναντήθηκε την Πέμπτη 

25/3/2010 με ομάδα καταμετρητών και ναυπηγών - υποψηφίων καταμετρητών. 
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Αντικείμενο της συνάντησης, που έγινε στις εγκαταστάσεις του ΝΟΤΚ, ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και η 

αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της μεθόδου καταμέτρησης γαστρών με τον θεοδόλιχο τύπου total station. 

 

Από την όλη προσπάθεια έγινε δυνατόν να πραγματοποιηθεί η Πιστοποίηση νέων καταμετρητών IMS  (9 

πλήρους καταμέτρησης (εκ των οποίων 3 ήταν ήδη μερικής) και 3 μερικής καταμέτρησης), στις περιοχές 

Ευβοϊκού (1), Σαρωνικού (2), Κεντρικής Ελλάδας (1), Θερμαϊκού (2), Αν. Αιγαίου (2) και Β. Ελλάδας (2) και 
Καλαμάτας (2). 

Η ΕΑΘ/ΕΙΟ θεωρεί ότι όσοι από τους παρακολουθήσαντες δεν ολοκληρώσουν την διαδικασία διαπίστευσης, 

αποτελούν παρόλα αυτά χρήσιμο προσωπικό γιά την διενέργεια ελέγχων συμφωνίας με το πιστοπιητικό 

καταμέτρησης. Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι αυτοί είναι υποχρεωτικοί στούς αγώνες που συμπεριλαμβάνονται  

στο επίσημο πρόγραμμα της Ομοσπονδίας και ότι απώτερος στόχος της ΕΑΘ είναι σε κάθε περιοχή να υπάρχουν 

κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη μέλη των Ομίλων. 

13. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Σκαφών13. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Σκαφών13. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Σκαφών13. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Σκαφών    

Στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης επιθεωρητών, τον Οκτώβριο 2010 πραγματοποιήθηκαν 

έλεγχοι σκαφών σε 5 αγώνες: 

• Ν.Ο. ΕιρήνηςΦιλίας, Ειρήνης-Φιλίας, 1 & 3/10/2010  

• Ν.Ο.Π. Φαλήρου, Εις Μνήμην Σ. Ανδρεάδη, 9/10/2010  

• Ν.Ο.Ν.Κ. Ελληνικού, Σαρωνικός, 10/10/2010  

• Ι.Ο. Χαλκίδας, Τριγωνικές Διαδρομές, 9 & 10/10/2010  

• Ν.Ο.Β. Σαλαμίνας, Ναυμαχία Σαλαμίνος, 23/10/2010  

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω αγώνων επιθεωρήθηκαν συνολικά 24 σκάφη, με σκοπό τον έλεγχο της 
συμφωνίας του εξοπλισμού τους με: 

• το πιστοποιητικό ισοζυγισμού τους (8 ORCi, 12 ORC Club, 4 IRC) και  
• τις απαιτήσεις του κανονισμού ISAF Offshore Special Regulations (OSR)  

Σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής αγώνων, στους 2 από τους παραπάνω αγώνες έγιναν έλεγχοι μόνο των 

πιστοποιητικών ισοζυγισμού, ενώ στους άλλους 3 έγιναν έλεγχοι τόσο των πιστοποιητικών όσο και των 

απαιτήσεων OSR. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 11 εκπαιδευόμενοι επιθεωρητές υπό την επίβλεψη 4 

εθελοντών καταμετρητών ως εκπαιδευτών (Α. Αντωνόπουλος, Ι. Αφένδρας, Ι. Καλατζής, Γ. Σταθάκης) 

    

14. Έλεγχοι καταμετρήσεων14. Έλεγχοι καταμετρήσεων14. Έλεγχοι καταμετρήσεων14. Έλεγχοι καταμετρήσεων    

         Στην προσπάθεια να διορθωθούν τα κακώς κείμενα σε διάφορα πιστοποιητικά έγιναν: 

 α).   Έλεγχος γαστρών Καβάλας   

β).  Μέτρηση γαστρών 4 σκαφών (3 περιπτώσεις σκαφών ORC Club που πρώτευσαν στο ranking list και ενός                     

λόγω προβλημάτων της αρχικής καταμέτρησης).  

γ). Διόρθωση στοιχείων σε διάφορα σκάφη λόγω προβλημάτων αρχικής καταμέτρησης.  

δ).  Κατά τη διάρκεια ελέγχων στα πλαίσια αγώνων πχ Aegean Regatta, διαπιστώθηκαν σημαντικές 
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παραβάσεις σε πανιά προπέλες κλπ και κατόπιν ενστάσεων έγιναν διορθώσεις ή αποσύρθηκαν πιστοποιητικά 
μέχρι να διενεργηθεί νέα καταμέτρηση. 

 

15. 15. 15. 15. Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης 2011Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης 2011Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης 2011Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης 2011    

 
Και τέλος συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της Ε.Ι.Ο. το Επίσημο Πρόγραμμα Αγώνων 

Ανοικτής Θαλάσσης 2011.  

 

Ελπίζοντας ότι το 2011 όλο και περισσότερα μέλη της Ιστιοπλοϊκής οικογένειας θα σταθούν στο πλευρό της ΕΑΘ 

ώστε να γίνει πιο έντονη η δραστηριότητά της. 

 

 

Για την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης 

  

O Πρόεδρος    Ο Γ. Γραμματέας 

 

 

Λ. Τσαλίκης    Κ. Καζακόπουλος 

 

 


