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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Βλέπε Κανόνα 90.3 
 
Α1     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

           

Ο αριθµός των προγραµµατισµένων ιστιοδροµιών και ο απαιτούµενος 
αριθµός  τους που πρέπει να συµπληρωθεί προκειµένου να ισχύει µια 
σειρά ιστιοδροµιών, πρέπει να αναφέρεται στις Οδηγίες Πλου. 

  

Α2    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 

        Η συνολική βαθµολογία κάθε σκάφους για τη σειρά  των ιστιοδροµιών 
θα είναι το άθροισµα των βαθµών του σε όλες τις ιστιοδροµίες, 
εξαιρουµένης της χειρότερης βαθµολογίας του. ( Οι  Οδηγίες Πλου 
µπορούν να ορίζουν και διαφορετικά, προβλέποντας π.χ.  ότι δεν θα 
εξαιρείται καµία βαθµολογία, ή ότι δυο ή περισσότερες βαθµολογίες 
θα εξαιρούνται, ή ότι ένας συγκεκριµένος αριθµός βαθµολογιών θα 
εξαιρείται εάν ένας συγκεκριµένος αριθµός ιστιοδροµιών έχει 
πραγµατοποιηθεί.) Μία ιστιοδροµία έχει ολοκληρωθεί εάν 
βαθµολογηθεί, δες κανόνα 90.3(a)  Εάν ένα σκάφος έχει δυο ή 
περισσότερες ίδιες χειρότερες βαθµολογίες, θα εξαιρείται  η πρώτη 
από αυτές στη σειρά των ιστιοδροµιών. Το σκάφος µε τη χαµηλότερη 
βαθµολογία στη σειρά κερδίζει, και τα υπόλοιπα κατατάσσονται 
ανάλογα. 

          

 

Α3    ΧΡΟΝΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Ο χρόνος του σήµατος εκκίνησης ενός σκάφους θα είναι ο χρόνος 
εκκίνησης του σκάφους και η σειρά στην οποία  τα σκάφη 
τερµατίζουν  µια ιστιοδροµία, θα προσδιορίζουν την  θέση του 

τερµατισµού τους. Σε περίπτωση που ισχύει ένα σύστηµα 
ισοζυγισµού, ο πραγµατικός χρόνος του σκάφους, διορθωµένος προς 
το κοντινότερο δευτερόλεπτο, θα προσδιορίζει την σειρά τερµατισµού 
του.  

 

Α4   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

       Οι περισσότερες σειρές ιστιοδροµιών βαθµολογούνται χρησιµοποιώντας 
είτε το Σύστηµα Χαµηλής Βαθµολογίας, είτε το Σύστηµα Επιδοτούµενης 
Βαθµολογίας. Το Σύστηµα Χαµηλής Βαθµολογίας, χρησιµοποιεί την θέση 
τερµατισµού ενός σκάφους σαν βαθµολογία της ιστιοδροµίας. Το 
Σύστηµα Επιδοτούµενης Βαθµολογίας, ευνοεί τα έξη πρώτα τερµατίσαντα 



σκάφη επειδή είναι πιο δύσκολο να προωθηθεί ένα σκάφος από την 
τέταρτη στην τρίτη θέση π.χ. παρά από την δέκατη τέταρτη  στη δέκατη 
τρίτη. Το Σύστηµα χαµηλής βαθµολογίας θα ισχύσει εκτός εάν οι οδηγίες 
πλου ορίζουν κάποιο άλλο. ∆ες κανόνα 90.3(a). Εάν επιλεγεί το Σύστηµα 
επιδοτούµενης βαθµολογίας µπορεί να ισχύσει εάν αναφέρεται στις 
Οδηγίες Πλου ότι « Θα ισχύσει το Επιδοτούµενο] Σύστηµα Βαθµολογίας 
του Παραρτήµατος Α.» 

 

Α4.1 Κάθε σκάφος που εκκινεί και τερµατίζει σε µια ιστιοδροµία και στη 

συνέχεια δεν αποσύρεται ή ακυρώνεται ή λαµβάνει επανόρθωση, θα 
βαθµολογηθεί σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα. 

 

Θέση τερµατισµού        Σύστηµα χαµηλής    
βαθµολογίας 

Σύστηµα επιδοτούµενη 
βαθµολογίας 

 

Πρώτη 1 0 

∆εύτερη 2 3 

Τρίτη 3 5.7 

Τέταρτη 4 8 

Πέµπτη 5 10 

Έκτη 6 11.7 

Έβδοµη 7 13 

Για κάθε επόµενη θέσηΠροσθέστε ένα βαθµό Προσθέστε ένα βαθµό 

 

Α4.2 Ένα σκάφος που δεν εκκίνησε, δεν τερµάτισε, απεσύρθη µετά τον 
τερµατισµό ή ακυρώθηκε, πρέπει να βαθµολογηθεί µε βαθµούς 

τερµατισµού ένα επιπλέον του αριθµού των σκαφών που δήλωσαν 
συµµετοχή στον αγώνα. Ένα σκάφος πού έχει τιµωρηθεί  µε τον 
Κανόνα 30.2 ή αποδέχεται µία ποινή βάσει του κανόνα 44.3(a) 
πρέπει να βαθµολογηθεί όπως προβλέπεται από τον Κανόνα 44.3(c).      

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Α5 Ένα σκάφος που δεν εκκίνησε, δεν συµµορφώθηκε µε τον Κανόνα 
30.2 ή 30.3, ή δεν τερµάτισε, ή αποδέχθηκε ποινή σύµφωνα µε τον 
Κανόνα 44.3(a), ή απεσύρθη µετά τον τερµατισµό, θα βαθµολογηθεί 

ανάλογα από την Επιτροπή Αγώνων χωρίς ακρόαση. Μόνο η 
Επιτροπή Ενστάσεων µπορεί να ενεργήσει διαφορετικά στη 
βαθµολογία ώστε να χειροτερεύει τη βαθµολογία ενός σκάφους 

 

Α6 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

 

Α6.1 Εάν ένα σκάφος έχει ακυρωθεί από µία ιστιοδροµία ή έχει αποσυρθεί 
µετά τον τερµατισµό, κάθε σκάφος µε χειρότερη θέση τερµατισµού θα 



ανέβει κατά µία θέση. 
Α6.2 Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίσει να δώσει επανόρθωση 

διορθώνοντας τη βαθµολογία ενός σκάφους, η βαθµολογία των άλλων 
σκαφών πρέπει να µην αλλάξει εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η 
Επιτροπή Ενστάσεων. 

 

Α7 ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ ΑΓΩΝΑ 

 

Εάν κάποια σκάφη είναι µαζί στη γραµµή τερµατισµού ή εάν 
χρησιµοποιείται ένα σύστηµα ισοζυγισµού ή βαθµού ικανότητας και 
κάποια σκάφη έχουν ίδιους διορθωµένους χρόνους, οι βαθµοί για 
την θέση στην οποία τα σκάφη ισοβαθµούν και για την θέση (θέσεις) 
αµέσως µετά, θα προστίθενται και θα διαιρούνται εξίσου. Σκάφη που 
ισοβαθµούν για ένα έπαθλο ή θα το µοιράζονται ή θα λαµβάνουν ίσα 

έπαθλα. 

 

Α8 ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 

 

Α8.1 Εάν υπάρχει ισοβαθµία σε σειρά ιστιοδροµιών ανάµεσα σε δύο ή 
περισσότερα σκάφη, η βαθµολογία των ιστιοδροµιών κάθε σκάφους 
θα καταγραφεί κατά σειρά από την καλύτερη προς την χειρότερη, και 
στην πρώτη βαθµολογία(ες) που υπάρχει διαφορά, η ισοβαθµία θα 
λυθεί υπέρ του σκάφους(ων) µε την καλύτερη βαθµολογία. Η 
βαθµολογία που έχει εξαιρεθεί δεν θα υπολογισθεί. 

 

Α8.2 Εάν εξακολουθεί να διατηρείται η ισοβαθµία ανάµεσα σε δύο ή 

περισσότερα σκάφη, θα καταταγούν σύµφωνα µε την βαθµολογία 
τους στην τελευταία ιστιοδροµία. Πιθανόν παραµένουσες ισοβαθµίες 
θα λύνονται χρησιµοποιώντας τη βαθµολογία των σκαφών στον 
προηγούµενο του τελευταίου αγώνα και ούτω καθ' εξής µέχρις ότου 
όλες οι ισοβαθµίες έχουν λυθεί. Αυτές οι βαθµολογίες θα 
υπολογισθούν έστω και εάν ορισµένες είναι εξαιρούµενες 
βαθµολογίες. 

 

Α9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΜΙΑ 

REGATTA 

 
Για µια σειρά που διαρκεί για µια χρονική περίοδο µακρύτερη από 
ένα αγώνα πολλών ιστιοδροµιών, ένα σκάφος που προσήλθε στην 
περιοχή της εκκίνησης αλλά δεν εκκίνησε, δεν τερµάτισε, απεσύρθη 
µετά τον τερµατισµό ή ακυρώθηκε, θα βαθµολογηθεί για τον 

τερµατισµό του, µε ένα βαθµό πλέον του αριθµού των σκαφών που 
προσήλθαν στην περιοχή της εκκίνησης. Ένα σκάφος που δεν 
προσήλθε στην περιοχή της εκκίνησης θα βαθµολογηθεί για τον 



τερµατισµό του µε ένα βαθµό πλέον του αριθµού των σκαφών που 
δήλωσαν συµµετοχή στη σειρά. 

 

ΑΙ0 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Εάν µια Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίσει να δώσει αποκατάσταση σε 
ένα σκάφος τροποποιώντας τη βαθµολογία του σε ένα αγώνα, 
συνιστάται να σκεφθεί µια βαθµολόγηση ως εξής: 
(a) Να δώσει βαθµούς ίσους µε τον µέσο όρο, µε ακρίβεια ενός 

δεκάτου του βαθµού (στρογγυλεύοντας το 0.05 προς τα πάνω) 
των βαθµών του σε όλες τις ιστιοδροµίες της σειράς εκτός της 
συγκεκριµένης ιστιοδροµίας 

(b) Να δώσει βαθµούς ίσους µε τον µέσο όρο, µε ακρίβεια ενός 
δεκάτου του βαθµού (στρογγυλεύοντας το 0.05 προς τα πάνω) 
των βαθµών του σε όλες τις ιστιοδροµίες που διεξήχθησαν πριν 
από την συγκεκριµένη ιστιοδροµία. 

(c) Να δώσει βαθµούς που βασίζονται στην θέση που ήταν το 
σκάφος την στιγµή του συµβάντος που δικαιολογεί την 
αποκατάσταση. 

 

Α11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Οι παρακάτω συντοµογραφίες βαθµολογίας πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για την απεικόνιση των συνθηκών που 
προσδιορίζουν µια βαθµολογία: 

 

  DNC  ∆εν εκκίνησε, δεν προσήλθε στην περιοχή της εκκίνησης  
  DNS ∆εν εκκίνησε, (διαφορετικό από το DNC και το OCS) 

OCS  ∆εν εκκίνησε, στην πλευρά της διαδροµής όσον αφορά τη            

γραµµή εκκίνησης στο σήµα της εκκίνησής του και απέτυχε να 
εκκινήσει ή παραβίασε τον κανόνα 30.1. 

ZFP  Ποινή 20% σύµφωνα µε τον Κανόνα 30.2 
BFD  Ακύρωση σύµφωνα µε τον Κανόνα 30.3 
SCP  Έλαβε Βαθµολογική Ποινή σύµφωνα µε τον Κανόνα 44.3(a)  
DNF ∆εν τερµάτισε 
RAF  Αποσύρθηκε αφού τερµάτισε 
DSQ  Ακυρώθηκε 
DNE  Ακύρωση (άλλη από το DGM) µη εξαιρετέα σύµφωνα µε τον 

Κανόνα 90.3(b) 
DGM Ακύρωση για κακή διαγωγή σοβαρής µορφής  µη εξαιρετέα 

βάσει του κανόνα 90.3(b) 
RDG  ∆όθηκε αποκατάσταση. 


