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γορία των σκαφών εκτός κέντρου. Παράλληλα έγινε από την ΕΑΘ η απονομή του πανελληνίου Πρωταθλή‐

ματος της κλάσης Platu 25 και η απονομή της ετήσιας κατάταξης σκαφών J24. 

Την πολιτεία εκπροσώπησαν ο υπουργός Πολιτισμού και Aθλητισμού Πάνος Παναγιωτόπουλος και ο 

υπουργός Ναυτιλίας & Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ενώ δυναμική ήταν η παρουσία μελών της διοί‐

κησης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και της ΕΑΘ. 

 
 
3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 

Τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού, από 31 τις Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2014, διεξήχθη το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θαλάσσης 2015 για σκάφη ORC International, με συνδιοργάνωση Επιτροπή Ανοικτής 

Θαλάσσης της ΕΙΟ και του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών και την συμμετοχή 17 αγωνιστικών σκαφών από 12 

ναυτικούς ομίλους όλης της Ελλάδας  (ΝΟ Θεσσαλονίκης,  ΙΟ Χίου,  ΙΟΒΑΘ, ΝΟ Ελλάδος, ΠΟΙΑΘ, ΝΟΤΚ, ΝΟ 

Αμφιθέας, ΙΟ Πατρών, ΝΟ Αιγίου «Ποσειδών», ΙΝΟ Αιγίου, ΙΟ Μαρίνας Γουβιών, ΝΑΣΚ «Αίολος».   

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ταλαιπώρησαν τα σκάφη και τα πληρώματα κατά τη διά‐

σχιση του Κορινθιακού Κόλπου και που αποθάρρυναν συμμετοχές από την περιοχή του κέντρου, η διορ‐

γάνωση  συγκέντρωσε  την  παρουσία  πολλών  έμπειρων  και  επωνύμων  ιστιοπλόων  και  των  αντίστοιχων 

σκαφών, με αποτέλεσμα συναγωνισμό υψηλού επιπέδου, όπως φάνηκε και από την τελευταία ημέρα της 

διοργάνωσης, οπότε 5 ομάδες πάλευαν για τις 3 πρώτες θέσεις και κάθε κούρσα άλλαζε την τελική κατά‐

ταξη, με αποτέλεσμα ο νικητής να αναδειχθεί κυριολεκτικά στην τελευταία ιστιοδρομία. 

Τα συμμετέχοντα σκάφη ελλιμενίστηκαν στην καρδιά της Πάτρας, στο μώλο του Αγίου Νικολάου, ενώ 

οι ιστιοδρομίες πραγματοποιήθηκαν σε στίβο στον Πατραϊκό Κόλπο, ο οποίος, εκτός της μοναδικής φυσικής 

αμφιθεατρικότητας που διαθέτει, απέδειξε ότι είναι πλούσιος τόσο σε διαδρομές όσο και τακτική σε ανέ‐

μους διαφορετικής κατεύθυνσης. Χαρακτηριστικά, η offshore διαδρομή των 37.5 μιλίων ήταν ορατή από 3 

διαφορετικά αμφιθεατρικά σημεία κατά τα 2/3 της διαδρομής, προσφέροντας κερκίδα που τόσο έχει ανά‐

γκη το άθλημα. 

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης  για  το 2015  έχει  ανατεθεί  στον  Ιστιοπλοϊκό Όμιλο 

Πειραιώς (Ι.Ο.Π.). 

 
 
4. Έντυπα ‐Δημοσιεύσεις   

Πριν  την  έναρξη  της αγωνιστικής περιόδου έγινε  ενημέρωση στις φόρμες  επιθεώρησης σκαφών για 

έλεγχο εξοπλισμού καταμέτρησης και ασφάλειας των σκαφών ανοικτής θάλασσας, με ευθύνη της Μαρίας 

Σπυριδέλη, καταμετρήτρια IMS και του Γιάννη Καλατζή, Αρχικαταμετρητή ΕΑΘ.   

 
 
5. Πιστοποιητικά Ισοζυγισμού 

Στις 31/12/2014 υπήρχαν 676 σκάφη με πιστοποιητικά ORC σε ισχύ (181 International, 495 Club), ενώ 

στην  αντίστοιχη  ημερομηνία  του  2012  υπήρχαν  652  σκάφη  με  ενεργά  πιστοποιητικά  ORC  (203 

International, 449 Club).  Η αύξηση  του αριθμού  των πιστοποιητικών ORC  σε  σχέση με  την προηγούμενη 

χρονιά (3.7%) θεωρείται σημαντική, παρά τη συνέχιση της οικονομικής κρίσης στη χώρα, κάτι που αποδει‐
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κνύει  για ακόμη μία φορά ότι  η  ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης είναι  ένα αγώνισμα που απευθύνεται σε 

αθλητές κάθε οικονομικής τάξης. 

Αντίστοιχα, στο τέλος του 2014 το πλήθος των σκαφών με ενεργό πιστοποιητικό IRC ήταν 60, έναντι 60 

επίσης στο τέλος του 2013. Η σταθεροποίηση της έκδοσης πιστοποιητικών  IRC, παρά την πτώση τους πα‐

γκοσμίως, οφείλεται σε μέτρα που έλαβε η ΕΑΘ/ΕΙΟ ειδικά για τη στήριξη της κατηγορίας (άρση του περιο‐

ρισμού  για  ταυτόχρονη  βαθμολόγηση  σκαφών  με  διαφορετικά  πιστοποιητικά  ισοζυγισμού,  διευκόλυνση 

έκδοσης  πιστοποιητικών  IRC,  μείωση  του  απαιτούμενου  αριθμού  συμμετοχής  σκαφών  για  σχηματισμό 

κατηγορίας σε μια διοργάνωση). 

Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η πορεία των σκαφών με πιστοποιητικά ισοζυγισμού έκδοσης 

ΕΑΘ των τελευταίων ετών: 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

6. Υποστήριξη αγώνων   

Κατά το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν: 

Α) Χρηματοδότηση & τεχνική υποστήριξη των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων ORCi & IRC   

Β) Αθλοθέτηση δύο Επαμειβόμενων κυπέλλων για τα πανελλήνια πρωταθλήματα. 

Γ)  Αθλοθέτηση  και  χρηματοδότηση  για  τεχνική  υποστήριξη  των  περιφερειακών  πρωταθλημάτων  Κρήτης, 
Κεντρικής Ελλάδας, Ιονίου & Ευβοϊκού. 
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Έτος    ORCi  ORC Club  Σύνολο ORC  IRC  Σύνολο  

2008    353  269 622 ‐ 622 

2009    294  346  640 ‐ 640   

2010    291  402 693  99 792 

2011    269  419 688 85 773 

2012  228  439 667 75 742 

2013  203  449 652 60 712 

2014  181  495 676 60 736 
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Δ) Αθλοθέτηση Ranking List J24 & Πανελληνίου Πρωταθλήματος Platu 25.   

 

7. Υποστήριξη ιστοσελίδων της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης   

Η κατάταξη (ranking list) ενημερωνόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα ξεκινώντας από το τέλος Μαΐου 
2014, ανά δέκα ημέρες περίπου, ανάλογα και με την συχνότητα αποστολής αποτελεσμάτων των ομίλων 
προς την ΕΑΘ. Προς το τέλος της περιόδου η συχνότητα ενημέρωσης αυξήθηκε, έτσι ώστε η εικόνα της 
κατάταξης να είναι επίκαιρη. 

Τα στατιστικά στοιχεία δημοσιεύθηκαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση καταχώρισης των στοιχείων της 
ετήσιας κατάταξης, λαμβάνοντας υπόψη και ιστιοδρομίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην κατάταξη 
επειδή είχαν μόνον ξένες συμμετοχές. 
 
Καταβλήθηκε προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή και έγκαιρη ανάρτηση του εισερχόμενου υλικού από 
τους ομίλους (νέα και αναγγελίες αγώνων). 
 

8. Κανονισμοί   

Συντάχθηκε ο Κανονισμός Αγώνων για σκάφη ανοικτής θαλάσσης 2014, ο οποίος αφορά στις Ειδι‐
κές Διατάξεις της ΕΑΘ για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης, οποίες συμπληρώνουν τις Διατάξεις της Εθνικής 
Αρχής (ΕΙΟ) για αγώνες ιστιοπλοΐας που δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 2014. 

Προσθήκες της Εθνικής Αρχής στους Διεθνής Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της ISAF. 

Επίσης καταρτίσθηκε, αναλυτικά ο Κανονισμός για το Ranking List 2014, βάσει του οποίου προκύ‐

πτει  η  ετήσια  γενική  κατάταξη  της  ΕΑΘ,  ο  οποίος  για  λόγους  απλοποίησης  και  συνεκτικότητας  είναι  για 

πρώτη φορά ενοποιημένος και για τα δύο συστήματα ισοζυγισμού (ORC και IRC). 

 
 

9. Παγκόσμιο Συνέδριο ORC 2014 

Το  ετήσιο  συνέδριο  του ORC  διεξήχθη  από  τις  1  έως  7  Νοεμβρίου  2014  στην  Palma  de Mallorca, 

Spain. 

Την ΕΑΘ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Γιώργος Ανδρεάδης  (ORC Congress, Management Committee), Άκης 

Τσαλίκης  (ORC  Congress,  Race  Management  Committee),  Γιάννης  Καλατζής  (ORC  Congress),  Δημήτρης 

Δήμου (Measurement Committee) και Χρήστος Θεοδόσης (Promotion & Development Committee). 

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 2014‐2015, αμέσως μόλις διατέθηκε η 

πρώτη δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού του ORC για το 2015. 

Το επόμενο συνέδριο του ORC προγραμματίζεται να γίνει από τις 6 έως τις 12 Νοεμβρίου 2015 στη 

Sanya, China. 
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10. Επιμορφωτικές και Ενημερωτικές Συναντήσεις και Σεμινάρια   
 
Πανελλήνια Συνάντηση Καταμετρητών ORC & IRC, Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2014: 

Στις 2 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε για μια ακόμα χρονιά η ετήσια συνάντηση των καταμε‐

τρητών της ΕΑΘ. Εισηγητής επί των τεχνικών θεμάτων ήταν το μέλος της ΕΑΘ και μέλος της Promotion & 

Development Committee  του ORC κ. Χρήστος Θεοδόσης. Παρουσιάστηκαν οι αλλαγές στους κανονισμούς 

του ORC IMS 2014 και ORC Rating Systems 2014 και στον κανονισμό της ISAF Offshore Special Regulations 

2014‐2015 οι οποίες επηρεάζουν την αγωνιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

 

Παρουσιάσεις ‐ Ομιλίες 

Στις 9 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση ‐ ομιλία του Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ κ. Ι. Κα‐

λατζή  μετά  από  πρόσκληση  του  Συνδέσμου  Ιδιοκτητών  Αγωνιστικών  Σκαφών  Ανοικτής  Θαλάσσης.  Η  πα‐

ρουσίαση έλαβε  χώρα Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος  (ΝΟΕ),  και  είχε ως θέμα  τις αλλαγές  κανονισμών καταμέ‐

τρησης και ασφάλειας καθώς και της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ και ΕΑΘ/ΕΙΟ) για το 2014. 

 

11. Έλεγχοι καταμετρήσεων και επιθεωρήσεις σκαφών   

Έλεγχοι καταμέτρησης   

 23 Μαρτίου 2014, Μικρολίμανο: Πραγματοποιήθηκε έλεγχος ύψους εξάλων στο σκάφος FAIRYTALE 
από τον Αρχικαταμετρητή της ΕΑΘ κ. Ι. Καλατζή. 

 25 Ιουνίου 2014, Λούτσα Αττικής: Πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση εξάλων και ευστάθειας του 
σκάφους AVGI, GRE‐24 (NEK 24) σε συνέχεια καταμέτρησης γάστρας του σκάφους το 2012, από τον 
καταμετρητή IMS Γιάννη Αφένδρα (GRE‐52). 

 

Επιθεωρήσεις σκαφών Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανοικτής Θαλάσσης 2014   

Από τις 31 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2014 διεξήχθησαν, στην περιοχή της Πάτρας και στα πλαίσια του 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανοικτής Θαλάσσης ORC International 2014, έλεγχοι αγωνιστικού και λοιπού 

εξοπλισμού στο σύνολο των σκαφών που συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα. Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιή‐

θηκαν από τους καταμετρητές IMS Γιάννη Αφένδρα, Κώστα Μαλαμή και Αντώνη Μπαρμπέτα. 
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