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ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2011 – 31/12/2011 
 

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία,  ο συνολικός αριθμός των σκαφών που λαμβάνουν μέρος σε 
αγώνες ανοικτής θάλασσας παρέμεινε σταθερός, αν και σε ορισμένους αγώνες  παρατηρήθηκε σημαντική 
μείωση του αριθμού συμμετοχών. Από πλευράς της ΕΑΘ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του 
πανελληνίου πρωταθλήματος στο οποίο για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε η κατηγορία IRC, αλλά και 
στη θέσπιση. περιφερειακών πρωταθλημάτων, που ήταν ένα πάγιο αίτημα των απομακρυσμένων από τα 
ιστιοπλοϊκά κέντρα ομίλων.  To 2011 γενικά ήταν μια χρονιά πλούσια σε δραστηριότητες στις οποίες 
πολλά μέλη της ιστιοπλοϊκής οικογένειας  βοήθησαν ώστε να γίνουν πραγματικότητα, και ακόμη 
περισσότερα συμμετείχαν ενεργά. 

 
1. Διοργάνωση Συνδιασκέψεων 

 
Πραγματοποιήθηκε η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Εκπροσώπων Ομίλων Ανοικτής Θαλάσσης στις 20 

Φεβρουαρίου 2011 με στόχο την καταγραφή των αγωνιστικών και οργανωτικών θεμάτων που 
απασχολούν την αγωνιστική ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για 
την αντιμετώπισή 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. 

 
 

2. Απονομές - Βραβεύσεις 
 

Στις 19 Φεβρουαρίου  300 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 στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος για την απονομή των βραβείων της Γενικής 
Κατάταξης 2010 (Ranking List) των αγώνων ιστιοπλοίας ανοικτής θαλάσσης. 

Επίσης τιμήθηκαν για τις ιδιαίτερες διακρίσεις τους οι νικητές της 1ης παγκόσμιας θέσης στα Platu 
25, και της 2ης Ευρωπαϊκής νίκης στα J24. 

Επίσης βραβεύτηκαν:  ο «πολυνίκης όμιλος» για την περιοχή Σαρωνικού, ο νικητής αγώνων άνω 
των 30 ναυτικών μιλίων για την περιοχή Σαρωνικού, το σκάφος με τις περισσότερες συμμετοχές σε 
αγώνες και το σκάφος που είχε διανύσει τα περισσότερα μίλια. 

Για την αντίστοιχη ετήσια απονομή για το έτος 2011 καθιερώθηκαν επιπλέον οι βραβεύσεις για την 
περιοχή Σαρωνικού ως εξής:  3 κατηγορίες ανάλογα με το GPH για τα σκάφη ORCi και 3 κατηγορίες 
ανάλογα με το GPH για τα σκάφη ORC Club. 

Για τα σκάφη IRC καθιερώθηκαν επιπλέον 2 κατηγορίες στη γενική κατάταξη με βάση με το TCC. 
 
 

3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής θαλάσσης 
  

Αποφασίστηκε στο εξής η διοργάνωση των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων να μην ανατίθεται απλά 
σε ένα σωματείο,  αλλά να διεξάγεται σε συνδιοργάνωση της  Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης με  τον 
εκάστοτε ανάδοχο Όμιλο. 

Το καλοκαίρι του 2011 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θαλάσσης διεξήχθη για σκάφη ORCi  
(σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες) και IRC με συνδιοργάνωση της Ε.Α.Θ. και του Ν.Ο.A.Θ. στα πλαίσια του 
αγώνα «ΔΙΕΒΑ» και την συμμετοχή 42 σκαφών από 20 ομίλους. 
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Η κατηγορία IRC περιελήφθη για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης, 
με σημαντική συμμετοχή (12 σκάφη, όλα υψηλών επιδόσεων). Οι αγώνες τέθηκαν υπό την αιγίδα της 
ΓΓΑ με την παρέμβαση της οποίας εξασφαλίσθηκε η συμμετοχή της δημόσιας τηλεόρασης ως χορηγού 
επικοινωνίας, γεγονός που εξασφάλισε την σημαντική προβολή των αγώνων.  Στην επιτυχία του 
Πρωταθλήματος συνετέλεσε η επιλογή του τόπου τέλεσης της διοργάνωσης δεδομένου ότι η Σκόπελος 
είναι εύκολα προσβάσιμη ευρισκόμενη στο κέντρο του Αιγαίου, αλλά και ο χρόνος τέλεσης διότι 
επέτρεψε στα πληρώματα να κάνουν χρήση των θερινών αδειών τους. Επιπλέον, η διοργάνωση στα 
πλαίσια της καταξιωμένης ΔΙΕΒΑ που διεξάγεται στα πρότυπα του παγκοσμίου πρωταθλήματος, η 
παρουσία Διεθνούς Επιτροπής Ενστάσεων και Ιnternational Race Officer και η συνεισφορά της 
πολύτιμης εμπειρίας των μελών του ΝΟΑΘ που μαζί με τους απεσταλμένους της ΕΑΘ ανέλαβαν το 
οργανωτικό βάρος, συνετέλεσαν στην ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού, ο οποίος πλέον 
συγκαταλέγεται στις πρώτες επιλογές των αγωνιζομένων. 

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για το 2012 έχει ανατεθεί στον Ν.Ο.Σύρου και θα διεξαχθεί στα 
πλαίσια της διοργάνωσης «Syros Race»., ενώ για το 2013 η διοργάνωση του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος ανατέθηκε στο Ν.Ο.Θεσσαλονίκης. Μελλοντικά θα πρέπει να ταξιδέψει δυτικά ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Ελληνες ιστιοπλόους να αγωνισθούν στο σημαντικότερο αγώνα της 
χρονιάς. 
 
 

4. Έντυπα 
 

Πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου έγινε ενημέρωση στις φόρμες ελέγχου καταμέτρησης 
και ασφάλειας των σκαφών ανοικτής θάλασσας. 

Κατά τη διάρκεια του 2011 εκπονήθηκε από τον Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ κ. Γιάννη Καλατζή 
πληροφοριακό κείμενο σχετικά με τις διαδικασίες επιθεωρήσεων σκαφών σε αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής 
θαλάσσης. Το πληροφοριακό κείμενο περί επιθεωρήσεων, μαζί με υποδείγματα αναφορών ελέγχου 
σκαφών, διατίθενται ελεύθερα από το δικτυακό τόπο της ΕΑΘ σε ηλεκτρονική μορφή, για ενημέρωση και 
διευκόλυνση των αγωνιζομένων, των επιθεωρητών εξοπλισμού και των στελεχών Επιτροπών Αγώνων. 

 
 

5. Πιστοποιητικά 
 

Κατά το 2011 εκδόθηκαν από το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών της Επιτροπής Ανοιχτής 
Θαλάσσης / Ε.Ι.Ο. τα εξής πιστοποιητικά καταμέτρησης: 

Α).  Πιστοποιητικά για σκάφη ORC i :  321 
Β).  Πιστοποιητικά για σκάφη ORC Club :  452 

  H αύξηση στον αριθμό των πιστοποιητικών   
 (Το 2010 είχαμε 294 πιστοποιητικά ORC i και 403 πιστοποιητικά ORC club). 

Γ).   Πιστοποιητικά για σκάφη IRC: 102 
Καθιερώθηκε, να  αναγνωρίζεται στο εξής, ως επίσημο πιστοποιητικό το ηλεκτρονικό, και να μην 

γίνεται εκτύπωσή του από την ΕΑΘ, αλλά να αποστέλλεται με e mail στους ιδιοκτήτες, ή να γίνεται 
“download” από την ιστοσελίδα, εκτός εάν ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη. Η καθιέρωση αυτή έγινε για 
οικολογικούς και οικονομικούς λόγους. 

Το ίδιο θα ισχύει και για τα έγγραφα έγκρισης χορηγίας που εξέδιδε η ΕΑΘ. Πλέον θα υπάρχει 
ενημερωμένη λίστα σκαφών που φέρουν διαφήμιση στον ιστότοπο της Επιτροπής.  
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6. Σύνδεσμος ιδιοκτητών σκαφών IRC. 
  

Με πρωτοβουλία της ΕΑΘ έγιναν 2 συναντήσεις, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα αντίστοιχα, 
των ιδιοκτητών σκαφών IRC με σκοπό την επαναδραστηριοποίηση του συνδέσμου και εκλογή νέου 
Προεδρείου. Δυστυχώς δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος ούτε καν από 3 υποψηφίους για να 
στελεχώσουν το Προεδρείο και έτσι δεν ολοκληρώθηκε η προσπάθεια. Η ΕΑΘ παραμένει στην διάθεση 
των Ομίλων που διοργανώνουν αγώνες IRC για κάθε συνδρομή που τυχόν θα ζητηθεί. 
  
 

7. Ετήσιο Συνέδριο IRC 2011 
  

Το ετήσιο συνέδριο του IRC για το 2011 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 15 και 16 Οκτωβρίου 
2011. Συμμετείχαν περίπου 30 εκπρόσωποι των owners association και των rule authorities  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 το μέλος της ΕΑΘ κ. 
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος και η Μαρίνα Ψυχογυιού, υπεύθυνη πιστοποιητικών IRC εως το 2011.   
Με βάση τον αριθμό των πιστοποιητικών, η Ελλάδα είχε και εφέτος δικαίωμα δύο ψήφων.  Μεταξύ του 
2009 και του 2011 παρουσιάστηκε μείωση σε εγγραφές των σκαφών στο IRC σε διάφορες χώρες, η οποία 
αποδόθηκε στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Μέχρι το 2010 η Ελλάδα ανήκε στις χώρες που 
παρουσίαζαν αύξηση, ενώ το 2011 εμφάνισε μείωση σκαφών μαζί με άλλες χώρες. Το πρώτο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα IRC που έγινε φέτος στη Σκόπελο ήταν σημαντικό θεσμικό βήμα και είχε επιτυχία. Το 
συνέδριο του 2012 θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο και η Ελλάδα θα έχει και πάλι δικαίωμα δύο ψήφων 
αφού το 2011 τα πιστοποιητικά ξεπέρασαν οριακά τα 100. 
 
 

8. Παγκόσμιο Συνέδριο  ORC 2011. 
 

Το ετήσιο συνέδριο του ORC, διεξήχθη από τις 3 έως 9 Νοεμβρίου 2011 στο Puerto Rico. 
Την ΕΑΘ εκπροσώπησαν οι Γιώργος Ανδρεάδης (μέλος συμβουλίου ORC, Management 

Committee), Άκης Τσαλίκης (μέλος συμβουλίου ORC, Race Management Committee), Δημήτρης Δήμου 
(Measurement Committee) και Παναγιώτης Παπαποστόλου (Rating Officers Committee, ORC Staff). 

Η ΕΑΘ είχε υποβάλλει δύο προτάσεις για αλλαγές, οι οποίες μελετήθηκαν και έγιναν αποδεκτές 
από την Διεθνή Τεχνική Επιτροπή (ITC), και ακολούθως από την ολομέλεια του συνεδρίου.  

Η ΕΑΘ δημοσίευσε ενδεικτικό συγκριτικό πίνακα επιδόσεων 2011-2012, αμέσως μόλις διατέθηκε η 
πρώτη έκδοση του λογισμικού του ORC για το 2012. 

Το επόμενο συνέδριο του ORC θα γίνει τον Νοέμβριο του 2012 στο Δουβλίνο. 
Στις 12-16 Φεβρουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο Κίελο Γερμανίας Διεθνής Συνάντηση 

Καταμετρητών και Υπευθύνων Ισοζυγισμού του ORC. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν Υπεύθυνος 
Ισοζυγισμού κ. Παναγιώτης Παπαποστόλου και ο Αρχικαταμετρητής ΕΑΘ κ. Γιάννης Καλατζής. 
 
 

9.Υποστήριξη αγώνων 
 

Η ΕΑΘ αποφάσισε για πρώτη φορά την καθιέρωση του θεσμού των περιφερειακών πρωταθλημάτων 
και ανέλαβε την υποχρέωση της αθλοθέτησης των αγώνων  και της διάθεσης τεχνικού συμβούλου όποτε 
ζητηθεί για την άρτια διεξαγωγή των πρωταθλημάτων. 

Κατά το έτους 2011 πραγματοποιήθηκαν: 
Α).  Αθλοθέτηση Πανελληνίου Πρωταθλήματος J24 & Platu 25. 
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Β).  Αθλοθέτηση Επαμειβόμενου κυπέλλου J24. 
Γ).  Αθλοθέτηση και χρηματοδότηση για τεχνική υποστήριξη των περιφερειακών πρωταθλημάτων 

Κρήτης & Κεντρικής Ελλάδας. 
Δ).  Χρηματοδότηση & τεχνική υποστήριξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος   
Για την περιφέρεια του Ευβοϊκού έγιναν με επιτυχία 2 αγώνες που εντάσσονταν πιλοτικά στο 

περιφερειακό πρωτάθλημα Ευβοϊκού. Ένας στην Χαλκίδα και ο άλλος στον Ν. Ευβοϊκό. 
 

 
10. Υποστήριξη ιστοσελίδων της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης 

 
O δικτυακός τόπος της ΕΑΘ εμπλουτίστηκε σε περιεχόμενο με τις αναγγελίες διοργανώσεων, μία 

νέα σελίδα στην οποία δημοσιεύονται δελτία τύπου, προκηρύξεις κλπ. για επερχόμενους αγώνες.  
Δημοσιεύονται με μεγαλύτερη συχνότητα δελτία τύπου και νέα από ομίλους, ενώ βελτιώθηκε και η 

συχνότητα ενημέρωσης του ranking list. 
 

 
11. Κανονισμοί 

 
Συντάχθηκε ο Κανονισμός Αγώνων για σκάφη ανοικτής θαλάσσης 2011, ο οποίος αφορά 

αποκλειστικά προσθήκες της Εθνικής Αρχής στους Διεθνής Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της ISAF. Επίσης 
καταρτίσθηκε, αναλυτικά ο Κανονισμός για το Ranking List 2011 (ORC, IRC) βάση του οποίου 
προκύπτει η ετήσια γενική κατάταξη Ε.Α.Θ.  

 
 

12. Επιμόρφωση – Σεμινάρια – Έλεγχοι σκαφών  
 

 Πανελλήνια Συνάντηση Καταμετρητών ORC & IRC, 19 Φεβρουαρίου 2011, Αθήνα. Στη συνάντηση 
αναπτύχθηκαν τα εξής θέματα: 
 Ενημέρωση για αλλαγές κανονισμών 2011. 
 Παρουσίαση λογισμικού του ORC (IMS Editor 2011, Sailor Services) 
 Σεμινάριο περί Επιθεωρήσεων σκαφών σε αγώνες. 
Εισηγητές στη Συνάντηση ήταν οι κκ. Κωνσταντίνα Σφακιανάκη, Διεθνής Κριτής, Παναγιώτης 
Παπαποστόλου, Υπεύθυνος Ισοζυγισμού και Γιάννης Καλατζής, Αρχικαταμετρητής ΕΑΘ. 

 
 Διημερίδα Ενημέρωσης Θεμάτων Ανοικτής Θαλασσής, 29-30 Απριλίου 2011, Ι.Ο.Πατρών με 

εισηγητή τον κ. Γιάννη Καλατζή, Αρχικαταμετρητή ΕΑΘ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 
διημέρου πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 
 Σεμινάριο περί Επιθεωρήσεων σκαφών σε αγώνες (προς στελέχη επιτροπών αγώνων) 
 Ενημέρωση σε θέματα Καταμετρήσεων (προς υποψήφιους καταμετρητές) 
 Ομιλία περί Συστημάτων ισοζυγισμού ORC & IRC (προς ιδιοκτήτες σκαφών και κυβερνήτες) 

 
 Σεμινάρια καταμέτρησης 

 Στις 14 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε ταχύρρυθμο σεμινάριο IRC με αντίστοιχη πιστοποίηση 
του καταμετρητή IRC περιοχής Ανατολικού Αιγαίου . Μιχαήλ Κασιώτη μετά από αίτημα του 
ΑΣΙΑΘ Ρόδου με εισηγητή τον κ. Γιάννη Καλατζή, Αρχικαταμετρητή ΕΑΘ. 

 Στα πλαίσια του αγώνα Aegean Regatta 2011 πραγματοποιήθηκε το 1ο μέρος σεμιναρίου 
καταμέτρησης για τις ανάγκες της περιοχής Ανατολικού Αιγαίου (Μυτιλήνη, Σάμος, Ρόδος) με 
εισηγητή τον κ. Γιάννη Καλατζή, Αρχικαταμετρητή ΕΑΘ. 
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13. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Σκαφών 

Στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης επιθεωρητών, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής 
περιόδου 2011 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σκαφών σε 8 διοργανώσεις: 

 Ν.Ο.Α.Θ, Άνοιξη 2, 3/4/2011 

 Ν.Ο.Α.Θ, Βλάσης Βλασιάδης, 9-10/4/2011 

 Ν.Ο.Ν.Κ. Ελληνικού, Ηλίας Καρώνης, 22/5/2011 

 Ν.Ο. Θεσσαλονίκης, Κύπελλο ΝΟΘ,  21/5/2011  

 Ν.Ο. Θεσσαλονίκης, Μακεδονικό Κύπελλο, 4/6/2011 

 Aegean Regatta, 19-27/8/2011 

 ΒΟΤΣΕΙΑ, 15-16/10/2011 και 22-23/10/2011 

 Ν.Ο. Ειρήνης Φιλίας, Coastal, 20/11/2011 

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω αγώνων επιθεωρήθηκαν συνολικά 66 σκάφη, με σκοπό τον έλεγχο 
της συμφωνίας του εξοπλισμού τους με: 

 το πιστοποιητικό ισοζυγισμού τους (34 ORCi, 24 ORC Club, 8 IRC) και  
 τις απαιτήσεις του κανονισμού ISAF Offshore Special Regulations (OSR)  

Ανάλογα με τις εκάστοτε οδηγίες των επιτροπών αγώνων, στους 2 από τους παραπάνω αγώνες 
έγιναν έλεγχοι μόνο των πιστοποιητικών ισοζυγισμού, σε 1 έγινε έλεγχος  μόνο των απαιτήσεων OSR, 
ενώ στους άλλους 5 έγιναν έλεγχοι τόσο των πιστοποιητικών όσο και των απαιτήσεων OSR. Στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν 10 εκπαιδευόμενοι επιθεωρητές (Π. Αρμενάκη, Σ. Αυλωνίτης, Φ. Βιντζηλαίος, 
Ν. Γιακουμής, Δ. Διαμαντής, Φ. Εξηνταβελώνη, Ν. Νικολαΐδου, Β. Νταρζάνου, Χ. Σιδηρόπουλος, Γ. 
Σταθάκης) υπό την επίβλεψη 2 εθελοντών καταμετρητών ως εκπαιδευτών (Μ. Σπυριδέλη, Ι. Καλατζής).  

 
 

14. Έλεγχοι καταμετρήσεων και επιθεωρήσεις σκαφών 
 

 Έλεγχος καταμέτρησης: 
Για την άρση αμφισβήτησης στοιχείων καταμέτρησης πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2011, 
στο Μικρολίμανο έλεγχος καταμέτρησης εξάλων και ευστάθειας του σκάφους AERIKO, GRE 1956 
τύπου Hanse 400E. 
 

 Επιθεωρήσεις σκαφών Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανοικτής Θαλάσσης 2011 
Από τις 5 έως τις 13 Αυγούστου 2011 διεξήχθησαν στην περιοχή της Σκοπέλου στα πλαίσια του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανοικτής Θαλάσσης 2011 έλεγχοι αγωνιστικού και λοιπού 
εξοπλισμού στο σύνολο των σκαφών που συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα. Οι επιθεωρήσεις 
πραγματοποιήθηκαν με συντονισμό του Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ κ. Γιάννη Καλατζή και 
συμμετοχή των καταμετρητών Μαρίας Σπυριδέλη (IMS, IRC) και Στέλιου Χουλάκη (IMS).  

 
 

15. Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης 2012 
 

Και τέλος συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της Ε.Ι.Ο. το Επίσημο Πρόγραμμα 
Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης 2012.  
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Mε την ευχή ότι το 2012 όλο και περισσότερα μέλη της ιστιοπλοϊκής οικογένειας θα σταθούν στο 

πλευρό της ΕΑΘ, ώστε να γίνει δημιουργική και αποτελεσματική η δραστηριότητά της. 
 
 
 
 

Για την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης 
  

O Πρόεδρος    Ο Γ. Γραμματέας 
 
 

Λ. Τσαλίκης    Κ. Καζακόπουλος 
 

 


