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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 

Άρθρο 1 
Ορισμοί 

 
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι εξής 
ορισμοί: 

Σκάφος: Ένα ιστιοφόρο ή μία ιστιοσανίδα ή μία αετοσανίδα μαζί με το πλήρωμα 
που επιβαίνει σε αυτό ή ένα τηλεκατευθυνόμενο ιστιοφόρο όπου το πλήρωμα 
δύναται να είναι σε απόσταση. 

Αγωνιζόμενος: Ένα άτομο που αγωνίζεται ή προτίθεται να αγωνιστεί στη 
διοργάνωση. 

Κανόνας: Ένας κανόνας που περιέχεται στους κανόνες αγώνων ιστιοπλοΐας. Η 
έκδοση των κανόνων, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά, αναρτάται  
στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας. 

Κλάση: Σύνδεσμος συγκεκριμένης ιστιοπλοϊκής κατηγορίας σκαφών μέλος της 
παγκόσμιας κλάσης. 

Άρθρο 2 
Αρμοδιότητα οργάνωσης και διεξαγωγής αγώνων 

 
1.Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.) είναι αποκλειστικώς αρμόδια για την 
οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων ιστιοπλοΐας, με την επιφύλαξη 
ειδικότερων διατάξεων του παρόντος. 
2.Κάθε χρόνο διοργανώνονται και διεξάγονται από την Ε.Ι.Ο. οι πιο κάτω αγώνες:  

α) Πανελλήνια Πρωταθλήματα 
β) Πανελλήνια Κύπελλα 
γ) Περιφερειακά Πρωταθλήματα 
δ) Προκρίσεις για την Εθνική Ομάδα 
ε) Αγώνες Βετεράνων 
στ) Διεθνείς Αγώνες 
 

Οι ηλικιακές κατηγορίες στους αγώνες είναι οι  εξής: 
α) Ανδρών / Γυναικών 
β) Νέων Ανδρών / Νέων Γυναικών 
γ) Εφήβων / Νεανίδων 
δ) Παίδων / Κορασίδων 
ε) Βετεράνων (Masters) 

Η Ε.Ι.Ο. μπορεί να συμπεριλάβει επιπλέον ηλικιακές κατηγορίες. 

3.Οι πιο πάνω αγώνες προκηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
(Δ.Σ.) της Ε.Ι.Ο.. Με απόφαση, επίσης, του Δ.Σ. η Ομοσπονδία μπορεί να αναθέτει τη 
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διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος και άλλων αγώνων σε σωματεία μέλη της. 
Στους αγώνες της συμμετέχουν με αθλητές τους τα σωματεία μέλη της 
Ομοσπονδίας καθώς και μη Έλληνες αθλητές αλλοδαπών σωματείων οι οποίοι δεν 
θα συμπεριλαμβάνονται στην εθνική κατάταξη. 

4.Στις παρακάτω κατηγορίες σκαφών διεξάγονται αγώνες: 

Optimist, Ilca, 420, 470, IQFoiL, WingFoil, Techno 293, Nacra, 29er, 49er, Formula 
Kite, KiteFoil, A’s Youth Foil, Windsurfing, Funboard, Bug, Finn, Star, Europe, Yngling, 
Lightning, Dragon, Platu 25, J24, ORC, IRC, Tornado, Hansa, 2.4mR. 
Η E.I.O. διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώνει αγώνες και σε άλλες ιστιοπλοϊκές 
κατηγορίες. 

Άρθρο 3 
Προκηρύξεις αγώνων 

 
1.Οι όροι διεξαγωγής των αγώνων καθορίζονται από προκηρύξεις που εκδίδει η 
Ομοσπονδία για συγκεκριμένους αγώνες. Το περιεχόμενο των προκηρύξεων πρέπει 
να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Ιστιοπλοΐας - Racing Rules of Sailing (RRS) της World Sailing (WS), τις διατάξεις του 
Αγωνιστικού Προγράμματος της ΕΙΟ, όπως αυτό ψηφίζεται κατ’ έτος από την Γενική 
Συνέλευση, τον παρόντα κανονισμό και τους λοιπούς κανονισμούς της Ε.Ι.Ο., καθώς 
και με το καταστατικό αυτής.  
 
Σε κάθε προκήρυξη περιλαμβάνονται,  ιδίως, τα εξής: 
α) Το είδος Αγώνων. 

β) Οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των αγώνων. 

γ) Το Αγωνιστικό πρόγραμμα. 

δ) Ο Ορισμός κατηγοριών σκαφών.  

ε) Οι όροι συμμετοχής σωματείων και αθλητών. 

στ) Το παράβολο συμμετοχής στους αγώνες. 

ζ)Τα  Έπαθλα. 

2. H κάθε προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει το εξής εδάφιο:  «Η διοργάνωση θα 
διέπεται από τους κανόνες, όπως αυτοί ορίζονται στους κανόνες αγώνων 
ιστιοπλοΐας (RRS)» 
3.Οι προκηρύξεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας τουλάχιστον είκοσι  
(20) ημέρες πριν από τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων. 
 

Άρθρο 4 
Οδηγίες πλου 

 
Το περιεχόμενο των οδηγιών πλου πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς 
αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας - Racing Rules of Sailing (RRS) της 
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World Sailing (WS), τον παρόντα κανονισμό και τους λοιπούς κανονισμούς της Ε.Ι.Ο. 
και με το καταστατικό αυτής. Οι οδηγίες πλου θα πρέπει να είναι έγγραφες, να 
περιλαμβάνουν το πρόγραμμα των ιστιοδρομιών και τις ώρες εκκινήσεων ανά 
κλάση. Θα πρέπει να εμπεριέχουν μία πλήρη περιγραφή των διαδρομών που θα 
χρησιμοποιηθούν, τον τρόπο βαθμολόγησης των σκαφών και τον αγωνιστικό 
σχεδιασμό. 

Άρθρο 5 
Άδεια διεξαγωγής αγώνων 

 
Για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα απαιτείται η εξασφάλιση  από τον 
διοργανωτή της προβλεπόμενης στο άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, 
άδειας  διεξαγωγής αγώνα. 
 

Άρθρο 6 
Δήλωση συμμετοχής στους αγώνες 

 
1.Για τη συμμετοχή τους σε αγώνες τα σωματεία πρέπει να υποβάλλουν δήλωση 
συμμετοχής εντός της οριζόμενης στην προκήρυξη προθεσμίας.  
Εξαιρούνται οι αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης (ORC, IRC) για τους οποίους οι δηλώσεις 
συμμετοχής υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κυβερνήτη του σκάφους οι 
οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι θα αγωνιστούν σύμφωνα με τους 
θεμελιώδεις κανόνες 2, 3, 4 του Μέρους 1 των κανόνων αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS).  
2.Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται από σωματεία- μέλη της Ε.Ι.Ο. με την 
εξαίρεση της προηγούμενης παρ. 1 για τους αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 
(O.R.C.,I.R.C.) και  περιλαμβάνουν τα ονοματεπώνυμα των αγωνιζομένων και  τον 
αριθμό μητρώου τους που διατηρεί η Ε.Ι.Ο., τα δελτία αθλητικής ιδιότητας και τις 
κάρτες υγείας αυτών, καθώς και τα ασφαλιστήρια των σκαφών. Για αθλητές κάτω 
των 18 ετών, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους  είναι η έγγραφη 
συγκατάθεση από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα σε αυτούς. Η ανανέωση των 
δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας των αθλητών γίνεται 
υποχρεωτικά ετησίως. 
3.Όταν απαιτείται από το νόμο η δήλωση προπονητή, θα πρέπει, μαζί με τη δήλωση 
συμμετοχής, να δηλώνεται και αυτός. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει 
απαραιτήτως ο προπονητής να διαθέτει άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους και 
κατάλληλο σωστικό σκάφος. Το ασφαλιστήριο του σκάφους και η άδεια χειριστή θα 
πρέπει να κατατεθούν με τη δήλωση συμμετοχής. Δεν μπορεί ένας προπονητής να 
είναι υπεύθυνος για περισσότερους από 10 αθλητές. Σύμφωνα με το νόμο 
2725/1999, όπως ισχύει, οι προπονητές που δηλώνονται πρέπει να διαθέτουν άδεια 
άσκησης του επαγγέλματος στο άθλημα της ιστιοπλοΐας, που χορηγείται  από τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και ταυτότητα προπονητή ιστιοπλοΐας σε 
ισχύ, εκδιδόμενη από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Προπονητών Ιστιοπλοΐας 
(ΠΑ.Σ.Π.Ι). 
Εξαιρείται η κατηγορία αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης (O.R.C.,I.R.C.) από την 
υποχρέωση προπονητή κατά την διάρκεια του αγώνα. 
4.Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση, πρέπει να έχουν την έγκριση της Ε.Ι.Ο.. 
Αντίγραφο της έγκρισης πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση συμμετοχής. 
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5.Σε περίπτωση που αθλητές θέλουν να αγωνιστούν σε αγώνα στο εξωτερικό, θα 
πρέπει το σωματείο στο οποίο ανήκουν να ζητήσει την έγκριση της μετάβασής τους 
από την Ε.Ι.Ο. τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον  πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, 
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη σχετική φόρμα. Η έγκριση μετάβασης 
δίνεται από τη Γ.Γ.Α. 
6.Η δήλωση συμμετοχής στους αγώνες που περιλαμβάνονται στο επίσημο 
αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ι.Ο. ή έχουν εγκριθεί από αυτή, αποτελεί σύμβαση 
ανεπιφύλακτης προσχώρησης των σωματείων-μελών στους αγωνιστικούς όρους της 
σχετικής προκήρυξης και στις αντίστοιχες διατάξεις και κανονισμούς. Η δήλωση 
συμμετοχής δεσμεύει, επίσης, τους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη                        
των σωματείων, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της 
διοργανώτριας αρχής.  
 

Άρθρο 7 
Δελτία αθλητικής ιδιότητας – Κάρτα υγείας 

 
1.Προϋπόθεση για τη συμμετοχή αθλητή στους αγώνες αποτελεί η έκδοση από την 
Ε.Ι.Ο. για αυτόν  δελτίου  αθλητικής ιδιότητας και η κατοχή   από τον αθλητή   
κάρτας υγείας  
2.Όταν εκδοθεί το δελτίο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή ,με μέριμνα του 
σωματείου του, πρέπει να εκδοθεί κάρτα υγείας αυτού   σύμφωνα με το άρθρο 33 
παρ. 9 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από την οποία να 
προκύπτει ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει την άσκηση του στην 
ιστιοπλοΐα. Η πιστοποίηση αυτή καταγράφεται στην πιο πάνω κάρτα υγείας, που 
εκδίδει και ανανεώνει η Ε.Ι.Ο. Η κάρτα συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν 
συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του 
αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του. Η κάρτα υγείας του αθλητή θεωρείται από 
ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών 
στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή 
με Ν. Π. Δ. Δ. , καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την 
καρδιολογική ειδικότητα. Επίσης, σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η 
δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνει 
το Ε. Κ. Α. Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών. Η κάρτα υγείας 
ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της (παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 
2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  

3.Αθλητές χωρίς ελληνική υπηκοότητα δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό 
εγγραφών -μεταγραφών της Ε.Ι.Ο. 

Άρθρο 8 
Επιτροπές 

 
1.Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο., συγκροτείται Οργανωτική Επιτροπή σε κάθε 
αγώνα.  Η Ε.Ι.Ο. εγκρίνει την σύσταση της Επιτροπής Αγώνα και, όποτε χρειάζεται, 
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την Επιτροπή Ενστάσεων και  την Τεχνική Επιτροπή, ύστερα από σχετική πρόταση 
της Οργανωτικής Επιτροπής. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της 
ματαίωσης ή της αναβολής ενός αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας. 
2.Η Επιτροπή Αγώνων διεξάγει τις ιστιοδρομίες, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Οργανωτικής Επιτροπής και όπως απαιτείται από τους κανόνες και εκδίδει γραπτές 
οδηγίες πλου. 
3.Η Επιτροπή Ενστάσεων λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες. 
4.Η Τεχνική Επιτροπή διευθύνει τον έλεγχο του εξοπλισμού και την καταμέτρηση σε 
μία διοργάνωση, βάσει των οδηγιών της Οργανωτικής Επιτροπής και όπως 
απαιτείται από τους κανόνες.  

Άρθρο 9 
Διοργάνωση αγώνων από σωματεία 

 
1.Κάθε σωματείο που επιθυμεί να διοργανώσει open πανελλήνιους διασυλλογικούς 
αγώνες πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. προς έγκριση. Η 
αίτηση πρέπει να περιέχει τις ημερομηνίες και τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων, 
την ονομασία αυτών και τις κατηγορίες σκαφών του κάθε αγώνα. 
2.Το Δ.Σ. εισηγείται το ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα στη 2η ετήσια τακτική Γενική 
Συνέλευση της Ε.Ι.Ο., στο οποίο περιλαμβάνεται και  η επικύρωση των εγκρίσεων   
των αιτήσεων των σωματείων για τη διοργάνωση αγώνων. Η Γενική Συνέλευση   
αποφασίζει για την επικύρωση συνολικά ή εν μέρει των αιτήσεων  των σωματείων. 
3.Σε έκτακτες περιπτώσεις τα σωματεία μπορούν να υποβάλλουν αίτημα στην Ε.Ι.Ο. 
για ένταξη νέου αγώνα στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Σε αυτή τη περίπτωση το Δ.Σ. 
της Ε.Ι.Ο. μπορεί να αποφασίζει την ένταξη του αγώνα στο αγωνιστικό πρόγραμμα. 
4.Τα σωματεία που αναλαμβάνουν  να διοργανώσουν διασυλλογικούς αγώνες 
ακολουθούν και εφαρμόζουν τις ίδιες διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 
2,3,4,5,6,7,8,12 και 13 του παρόντος. Ειδικά για την εφαρμογή του άρθρου 8, η 
Οργανωτική Επιτροπή και οι Επιτροπές Αγώνων και Ενστάσεων ορίζονται από το 
διοργανωτή όμιλο του εκάστοτε διασυλλογικού αγώνα. 
 

Άρθρο 10 
Διοργάνωση αγώνων από κλάσεις 

 
Κάθε κλάση μπορεί, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Ε.Ι.Ο., να διοργανώνει αγώνες με 
ένα σωματείο, εφόσον οι αγώνες αυτοί περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο 
αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ι.Ο. Στους αγώνες αυτούς ακολουθούνται και 
εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 2,3,4,5,6,7,8,9,12 και 
13 του παρόντος. 

 
Άρθρο 11 

Αναγνώριση από την Ε.Ι.Ο. των Ελληνικών κλάσεων 
 

Η κλάση αναγνωρίζεται με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Ι.Ο., κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. 
της Ε.Ι.Ο. Η αναγνώριση μπορεί να ανακληθεί από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Ι.Ο. με 
εισήγηση του Δ.Σ. για σπουδαίο λόγο. 
 
Για την αναγνώριση από την Ε.Ι.Ο. των Ελληνικών κλάσεων, απαιτούνται τα εξής:  
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Ι) Έγγραφο αίτημα της Ελληνικής κλάσης προς την Ε.Ι.Ο., με την οποία θα 
δεσμεύεται ότι η κλάση και τα μέλη αυτής θα ενεργούν σύμφωνα με το 
Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Ι.Ο.  
II) Υποβολή επικυρωμένου Καταστατικού, εγκεκριμένου από το αρμόδιο 
δικαστήριο, το οποίο θα αναρτάται και στον ιστότοπο της κλάσης. 
III) Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων των μελών του Δ.Σ. περί μη ύπαρξης κωλύματος 
στο πρόσωπο αυτών, ως αυτά προβλέπονται στην παρ. 1 περ. β, γ και δ του άρθρου 
3 του ν 2725/1999 όπως ισχύει.  
 

Άρθρο 12 
Ενστάσεις 

 
Δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση σε έναν αγώνα έχουν τα σκάφη, η Επιτροπή 
Αγώνων, η Επιτροπή Ενστάσεων και η Τεχνική Επιτροπή. 
 

Άρθρο 13 
Αποτελέσματα 

 
Τα σωματεία που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή αγώνων οι οποίοι  
περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα, μετά το πέρας τους, είναι 
υποχρεωμένα να κοινοποιήσουν τα επίσημα αποτελέσματα του αγώνα στην Ε.Ι.Ο., 
όπως αυτά προκύπτουν από τα φύλλα αγώνων. Τα αποτελέσματα θα πρέπει 
υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν τον αριθμό μητρώου όλων των αθλητών που 
αγωνίστηκαν και να είναι υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο της Επιτροπής Αγώνων 
και τον πρόεδρο του σωματείου. Αν έχει υποβληθεί ένσταση θα πρέπει τα φύλλα 
αγώνων να υπογράφονται και από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ενστάσεων. 
 

Άρθρο 14 
Δικαίωμα δημοσιοποίησης 

 
Όλοι οι συμμετέχοντες στη  διοργάνωση αποδέχονται ότι ο διοργανωτής των 
αγώνων  διατηρεί το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιήσει το όνομα και την 
εικόνα τους σε κείμενο, φωτογραφία ή βίντεο είτε των ιδίων  ή τους σκάφους με το 
οποίο αγωνίζονται, για να δημοσιευτούν ή να μεταδοθούν από ΜΜΕ ή για 
μελλοντική χρήση ως  διαφημιστικό υλικό, χωρίς καμιά  οικονομική απαίτηση. Τα 
ονόματα των συμμετεχόντων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ή 
αναπαραχθούν με οποιοδήποτε γνωστό τρόπο. 
 
 
     Άρθρο 15 
 
1.Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 
8 του ν.2725/1999,όπως ισχύει ως προς τα αθλητικά σωματεία. 
2.Για την κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού έχουν ληφθεί υπόψη οι ισχύοντες 
διεθνείς Κανονισμοί. 
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3.Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών κανονιστικών πράξεων 
σχετικά με το αντικείμενο του Κανονισμού αυτού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτού. 
 
 
Ο παρών Κανονισμός Αγώνων που αποτελείται από 15 άρθρα, εγκρίθηκε από τη 2η 
Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας την 23η 
Οκτωβρίου 2022 και θα υποβληθεί στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
προς έγκριση της νομιμότητάς του. 


