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εμινάριο Προπονθτϊν 
Μέροσ - II 

 ΠΑ..Π.Ι.         17-18/4/2016

 Δικαιοδοςία  
Επιτροπϊν Αγϊνων & Ενςτάςεων 

Ομιλητήσ και Επιμζλεια κειμζνου  

Κωνςταντίνα Σφακιανάκη  

International Judge, International Race Officer 

  

Δικαιοδοςία  
Επιτροπϊν Αγϊνων & Ενςτάςεων 

 

 τθν ςτεριά πριν τον αγϊνα

 Ποιοσ γράφει τθν Προκιρυξθ και ζχει τθν ευκφνθ;

Η Οργανωτικι Επιτροπι 

 Ποιοσ γράφει τισ Οδθγίεσ Πλου;

Η Επιτροπι Αγϊνων 

Σι πρζπει να προςζχουμε ςχετικά με τθν Προκιρυξθ – Οδθγίεσ Πλου και 

 πωσ μπορεί να προςτατευτεί ο αγωνιηόμενοσ;

Η Προκιρυξθ και οι Οδθγίεσ Πλου πρζπει οπωςδιποτε να περιζχουν 

όςα αναφζρονται ςτο Παράρτθμα  J  

Αν κάτι από αυτά ζχει παραλθφκεί πικανά να υπάρχει πρόβλθμα. 

για παράδειγμα, 

  Κανονιςμοί - Αλλαγι Κανονιςμϊν & Κανονιςμϊν Κλάςεων

Σόςο θ Προκιρυξθ όςο και οι Οδθγίεσ Πλου πρζπει να γράφουν: 

 Σουσ κανονιςμοφσ του αγϊνα, που περιλαμβάνουν και όλα τα 

άλλα κείμενα που διζπουν τον αγϊνα (π.χ. «Equipment Rule of 

Sailing» , Σισ Προςκικεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ»)  

 κακϊσ τισ χρονολογίεσ ιςχφoσ αυτϊν των κειμζνων  
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 και που μποροφν να τα βρουν αν πρόκειται για ξζνεσ ςυμμετοχζσ 

(π.χ. Σισ Προςκικεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ) 

Όλεσ οι αλλαγζσ των κανονιςμϊν RRS αλλά και των κανονιςμϊν 

κλάςεων πρζπει να αναφζρονται τόςο ςτθν Προκιρυξθ όςο και 

ςτισ Οδθγίεσ Πλου 

  Χωριςμόσ Κατθγοριϊν (Κατθγορίεσ, Βακμολογία, Ζπακλα)

Ο χωριςμόσ κα πρζπει να γράφεται τόςο ςτθν Προκιρυξθ όςο και 

ςτισ Οδθγίεσ Πλου και να μθν υπάρχουν διαφοροποιιςεισ μεταξφ 

τουσ.  

Θα πρζπει να δίνουμε προςοχι ςτο χωριςμό των κατθγοριϊν, για 

παράδειγμα, κα πρζπει να γράφεται αν τα παιδιά ι οι κοπζλεσ κα 

τρζχουν μαηί ι χωριςτά. 

Θα πρζπει να γράφεται επίςθσ, πωσ κα βγει θ κατάταξθ για τα 

ζπακλα, γιατί θ βακμολογία από τθν γενικι ι χωριςτά είναι πολφ 

διαφορετικι. 

 

  Η διαδρομι πρζπει να περιγράφεται αναλυτικά ςτισ Οδθγίεσ Πλου:

• Η ςειρά διζλευςθσ των ςθμείων 

• Η υποχρζωςθ να αφεκοφν από κάποια πλευρά 

• Οι περιοριςμοί αν υπάρχουν 

• Η περιγραφι των ςθμείων 

• Η ςθμαία ι άλλο ςιμα με τθν οποία ςθμαίνεται θ διαδρομι αν 

υπάρχουν περιςςότερεσ από μία 

ζνα απλό διάγραμμα που δείχνει τθν διαδρομι δεν είναι αρκετό 

 

Μζχρι πότε και πωσ μποροφν οι οδθγίεσ να τροποποιιςουν τθν 

Προκιρυξθ;  

Μζχρι να δοθοφν οι Οδηγίεσ Πλου, και να ανακοινωθοφν ςτον Πίνακα 

Ανακοινώςεων 
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ΠΡΟΟΧΗ:  

• Δεν μποροφν να τροποποιθκοφν όροι που μπορεί να κάνουν 

κάποιον να αποφαςίςει να ςυμμετζχει ι όχι,  

• ι να τροποποιιςει το ταξίδι του ι τισ υποχρεϊςεισ του.  
 
Για παράδειγμα δεν μποροφν να αλλάξουν: 

• κλάςεισ που αποδεχόμαςτε,  
• επιπλζον πανιά ι εξοπλιςμόσ,  
• το ςφςτθμα βακμολογίασ, κατάταξθσ,  
• θ ϊρα του 1ου προειδοποιθτικοφ ςιματοσ τθσ πρϊτθσ θμζρασ ι θ 

ϊρα του προειδοποιθτικοφ ςιματοσ του practice race, αν υπάρχει  
• θ ϊρα του τελευταίου ςιματοσ τθσ τελευταίασ θμζρασ ι θ ϊρα 

τθσ απονομισ   
Η αλλαγι τζτοιων όρων αποτελεί ρίςκο, δεδομζνου ότι μια αίτθςθ 
αποκατάςταςθσ μπορεί να γίνει δεκτι και ο όροσ που τροποποιικθκε 
κα  επανζλκει. 

 

Σι ςυμβαίνει αν υπάρχει αντίφαςθ μεταξφ Προκιρυξθσ και Οδθγιϊν 

Πλου; 

Αν θ Προκιρυξθ ι οι Οδθγίεσ Πλου δεν αναφζρουν τι ιςχφει, για 

αντίφαςθ μεταξφ τουσ, τότε είναι ςτθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων 

να αποφαςίςει τι κα είναι δίκαιο για όλουσ. 

 

Σι μπορϊ να κάνω αν για παράδειγμα θ Προκιρυξθ είναι ελλιπισ ι 
τροποποιεί τουσ κανονιςμοφσ κλάςεωσ; 

Μπορϊ να διαμαρτυρθκϊ ςτον Διοργανωτι, ςτθν Κλάςθ, πρζπει  να το 
κάνω γραπτά για να ζχω μια γραπτι απάντθςθ.  

Δυςτυχώσ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, δεδομζνου ότι με την 
Προκήρυξη επιλζγεισ ή όχι αν θα ςυμμετάςχεισ 
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 Παραβίαςθ Κανονιςμϊν Αςφάλειασ – Ευκφνεσ

Όςον αφορά τισ ευκφνεσ κα πρζπει να γνωρίηουμε ότι αν υπάρξει 

ατφχθμα, οι ευκφνεσ όλων υπάρχουν ςφμφωνα με τθν Ελλθνικό Κράτοσ 

(Διοργανωτισ, υνοδόσ Προπονθτισ, Επιτροπζσ). 

Μθν ξεχνάτε ότι ςτθν διλωςθ ςυμμετοχισ υπογράφεται ότι ζχετε τθν 

ευκφνθ για τουσ ακλθτζσ ςασ, ότι κα ζχετε φουςκωτό ι φουςκωτά 

ανάλογα με τον αρικμό των ακλθτϊν, ότι ζχετε άδεια ταχυπλόου, ότι το 

φουςκωτό ζχει αςφάλιςθ κ.λ.π. Οι δθλϊςεισ αυτζσ κατατίκενται και ςτο 

Λιμεναρχείο. 

 

Αν κάποιοσ άλλοσ Ομιλοσ, που ςυμμετζχει δεν πλθρεί τισ προχποκζςεισ 

αςφάλειασ (φουςκωτό, ςυνοδόσ, αςφαλιςτιριο, το ςτοπ τθσ μθχανισ) τι 

 γίνεται;

Ο Ζλεγχοσ από τθν Επιτροπι Αγϊνων, αν γίνει πριν τον αγϊνα μπορεί να 

ηθτθκεί να διορκϊςει τισ ελλείψεισ διαφορετικά να μθν αποδεχκεί τθν 

ςυμμετοχι όλων των ςκαφϊν του Ομίλου. 

Αν οι ελλείψεισ εξακολουκοφν να υπάρχουν κατά τθν διάρκεια των 

αγϊνων,  ενζχει ποινζσ ςε όλα τα ςκάφθ του Ομίλου ςφμφωνα με τισ 

Οδθγίεσ Πλου.  

υνικωσ οι Οδθγίεσ εξαιροφν αυτά τα άρκρα των κανονιςμϊν από 

ενςτάςεισ από άλλουσ αγωνιηόμενουσ. 

 

 Οριςμόσ Επιτροπισ Ενςτάςεων, Αγϊνων

• Οι Επιτροπζσ Αγϊνων και Ενςτάςεων πρζπει να ανακοινϊνονται 

με τισ Οδθγίεσ Πλου το αργότερο, ι με ανακοίνωςθ ςτον Πίνακα 

Ανακοινϊςεων.  

• Οποιαδιποτε αλλαγι πρζπει να υπάρχει ςτον Πίνακα 

Ανακοινϊςεων.   

• Επίςθσ πρζπει να ανακοινϊνονται τα ονόματα των καταμετρθτϊν 

και αν είναι μζλθ τθσ Επιτροπισ Αγϊνων. 

• Οποιοδιποτε μζλοσ των Επιτροπϊν και κυρίωσ τθσ Επιτροπισ 

Ενςτάςεων πρζπει να αρνείται τον οριςμό του όταν υπάρχει 
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ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. Και τουλάχιςτον να αυτό-εξαιρείται 

από εκδίκαςθ όταν αποτελεί ενδιαφερόμενο μζλοσ. 

 

 Ζλεγχοσ Καταμζτρθςθσ ι αςφάλειασ

Σι πρζπει να κάνει ο Καταμετρθτισ, Ελεγκτισ αν διαπιςτϊςει ελλείψεισ 

πριν τθν 1
θ

  ιςτιοδρομία;  

φςταςθ για διόρκωςθ και Αναφορά για ελλείψεισ ςτθν Επιτροπι 

Αγϊνων 

Η Διοργανϊτρια Αρχι επιλζγει αν κα δεχτεί θ όχι τθν ςυμμετοχι τουσ.  

Η Επιτροπι Ενςτάςεων λαμβάνει γνϊςθ αλλά δεν επιβάλλει ποινζσ. 

Αν ο Διοργανωτισ δεχτεί τθν ςυμμετοχι και το ςκάφοσ δεν ζχει 

διορκϊςει τθν ζλλειψθ τότε το ςκάφοσ κινδυνεφει με ζνςταςθ μετά από 

επανζλεγχο  μετά τθν ιςτιοδρομία 

 

 τον τίβο

 Εκκίνθςθ 

 θμεία εκκίνθςθσ μζχρι πότε μποροφν να ςτθκοφν ι να μετακινθκοφν?

Μζχρι και το προπαραςκευαςτικό ςιμα (4 λεπτο) 

Βεβαίωσ όταν ςτισ Οδθγίεσ Πλου αναφζρεται ότι τα ςκάφθ μποροφν να 

διατθριςουν  τθν κζςθ τουσ με τθν μθχανι αυτό ςθμαίνει ότι ελαφρζσ 

μεταβολζσ ακόμα και λόγο του κυματιςμοφ, αζρα κ.λ.π. γίνονται ςε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ 

Οι Επιτροπζσ Αγϊνων οφείλουν να γνωρίηουν τισ κινιςεισ που κάνει το 

ςκάφοσ τουσ και είναι ανεκτικζσ, γιατί πάντα ο αγωνιηόμενοσ μπορεί να 

ηθτιςει αποκατάςταςθ. 
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 Διαδικαςία Εκκίνθςθσ

Σήμα Σημαία ηχητικό Λεπτά 
πριν το 

Σήμα τησ 
εκκίνηςησ 

Προειδοποιθτικό θμαία Κλάςεωσ 1 5* 

Προπαραςκευαςτικό P, I, Z, Z&I, Black 1 4 

Ζνα Λεπτό Τποςτζλλεται το 
προπαραςκευαςτικό  

1 
μακρόςυρτο 

1 

Εκκίνθςθ Τποςτολι θμαίασ 
κλάςεωσ 

1 0 

Οι χρόνοι πρζπει να λαμβάνονται από τα οπτικά ςιματα. Απουςία 
ενόσ θχθτικοφ ςιματοσ πρζπει να αγνοείται. 

 * ι όπωσ αναφζρεται ςτισ οδθγίεσ πλου. 

 

Η ςθμαία του προπαραςκευαςτικοφ κακορίηει τον κανόνα που 
εφαρμόηεται ςτθν εκκίνθςθ 

 Σημαία 

P, I, Z, Z&I  Μερική Ανάκληςη  Σημαία “X” 

Black                 ------.         ----- 

Σο θχθτικό ςιμα ςτθν μερικι ανάκλθςθ είναι απαραίτθτο , ΠΡΟΟΧΗ:  

δεν μπορεί να αγνοθκεί. 

 Η Επιτροπι Αγϊνων πρζπει να καταγράψει τα ςκάφθ που εκκίνθςαν 

πρόωρα OCS ι BFD ςτον Πίνακα το αργότερο πριν τερματίςει το 1
ο

 

ςκάφοσ ι όπωσ αλλιϊσ περιγράφεται ςτισ Οδθγίεσ Πλου 

 τισ περιπτϊςεισ που ζχει δοκεί Μαφρθ ςθμαία και ακολουκεί Γενικι 

Ανάκλθςθ, θ Επιτροπι Αγϊνων πρζπει να ζχει καταγράψει ςτον 

Πίνακα του ςκάφουσ Επιτροπισ τα ςκάφθ ϊςτε να ειδοποιθκοφν 

πριν το επερχόμενο προειδοποιθτικό ςιμα και να μθν ςυμμετζχουν 

ςτθν ερχόμενθ εκκίνθςθ γιατί κινδυνεφουν με DNE..  

Mία φωτογραφία του Πίνακα αυτοφ, είναι ζνα καλό ςτοιχείο, γιατί 

πάντα υπάρχουν λάκθ και αναγραμματιςμοί.  
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Σι πρζπει να γνωρίηουμε; 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΚΙΝΗΗ 

Η Επιτροπι Αγϊνων οφείλει να ακολουκιςει πιςτά τθν διαδικαςία 

καταγράφοντασ ςε καςετόφωνο:  

 τα ςιματα εκκίνθςθσ,  

 τισ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ,  

 το είδοσ τθσ διαδρομισ,  

 τθν διόπτευςθ του 1
ου

 ςθμείου  

 ςε πραγματικό χρόνο τουλάχιςτον από 1 λεπτό και κάτι πριν τθν 

εκκίνθςθ μζχρι τθν εκκίνθςθ και τθν αναγνϊριςθ των ςκαφϊν, και 

τα ςιματα μερικισ ανάκλθςθσ αν υπάρχουν.  

Η καςζτα πρζπει να είναι διακζςιμθ για οποιαδιποτε αίτθςθ για 

αποκατάςταςθ. 

Η αναγνϊριςθ των ςκαφϊν εκτόσ από τον αρικμό πανιϊν μπορεί να 

γίνει με οποιοςδιποτε χαρακτθριςτικό (π.χ. διαφιμιςθ ι χρϊμα κ.λ.π.) 

με τθν προχπόκεςθ ότι αυτό είναι μοναδικό. 

Δεν είναι αποδεκτι διαδικαςία, θ εκ των υςτζρων, αφοφ ελεγχτοφν οι 

αρικμοί πανιϊν, καταγραφι μόνο των OCS,  ZFP, BFD ι θ μθ φπαρξθ 

καταγραφισ. 

 

Αν θ Επιτροπι ζχει ελλιπϊσ καταγράψει ζνα ςκάφοσ δεν πρζπει να 

 υποκζτει ποιό ςκάφοσ είναι, πρζπει να το διαγράφει από τθν λίςτα. 

Γιατί μία αίτθςθ αποκατάςταςθσ από το ςκάφοσ με τθν προχπόκεςθ ότι 

το ςκάφοσ αποδείξει ότι ιταν ςε αςφαλι κζςθ κα γίνει αποδεκτι  
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 θμεία

 Μζχρι πότε μποροφν να τοποκετθκοφν ? 

Μζχρι λίγο πριν περάςει το πρϊτο ςκάφοσ  

 Μζχρι πότε μποροφν να αντικαταςτακοφν ? 

Οποιαδιποτε ςτιγμι  

Ο κανονιςμόσ αναφζρει ότι αν το ςθμείο λείπει ι είναι εκτόσ κζςθσ 

μπορεί θ Επιτροπι Αγϊνων:  

• Να το αντικαταςτιςει με ζνα καινοφργιο 

• Να το επανατοποκετιςει ςτθν κζςθ του 

• Ή να το αντικαταςτιςει με ζνα αντικείμενο που φζρει ςθμαία 

«Μ» και να ςθμαίνει με αλλεπάλλθλα θχθτικά 

 

 Διαδρομι

 Μζχρι πότε μπορεί να επιλεγεί θ Διαδρομι; 

Μζχρι και το προειδοποιθτικό ςιμα 

Η επιλογι εμπεριζχει τον τφπο τθσ διαδρομισ, τθν διόπτευςθ του 1
ου

 

ςθμείου, το ςχιμα και το χρϊμα του 1
ου

 ςθμείου και των επόμενων. 

ΠΡΟΟΧΗ:  

Όταν το προειδοποιθτικό είναι 10’  ι ζχουμε θμαδοφρα με ςτίγμα 

 

 Πϊσ γίνεται θ αλλαγι διαδρομισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςτιοδρομίασ;

Η Αλλαγι διαδρομισ πρζπει να ςθμανκεί ςτο προθγοφμενο ςθμείο με 

επαναλαμβανόμενα θχθτικά και ςθμαία «C» του Δ.Κ.. 

Οι οδθγίεσ πλου μπορεί να αναφζρουν ότι το ςκάφοσ που δίνει τθν 

αλλαγι είναι ςθμείο, ζτςι το ςθμείο αυτό που δίνεται θ αλλαγι 

μετατρζπεται ςε πόρτα και μπορεί να επιβάλλεται να το αφιςουμε με 

αντίςτροφθ πλευρά. 

Σο νζο ςθμείο πρζπει να είναι ςτθ κζςθ του όταν ςθμαίνεται θ αλλαγι? 

ΧΙ Ο
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ΠΡΟΟΧΗ : τθν ςθμαία «C», αλλαγι διαδρομισ όταν υπάρχει κάτω 

από τθν ςθμαία τθσ κλάςθσ, θ αλλαγι πρζπει να ςθμαίνεται αλλά να 

επιδεικνφεται θ ςθμαία κλάςθσ. 

 

 Σι πρζπει να γνωρίηουμε για τα ςφάλματα ςτθν Διαδρομι;

Ο κανόνασ 28 ορίηει ότι το ςκάφοσ πρζπει, 

• Να εκκινιςει ςφμφωνα με τον οριςμό 

• Να περάςει όλα τα ςθμεία με τθν ςωςτι ςειρά, και από τθν 

ςωςτι πλευρά 

• Να τερματίςει 

• Επιπλζον το νιμα που αντιςτοιχεί ςτο ίχνοσ τθσ διαδρομισ του, 

αν τεντωκεί από τθν ϊρα που προςεγγίηει τθν γραμμι εκκίνθςθσ 

μζχρι να τερματίςει: 

• να ευρίςκεται από την απαιτοφμενη πλευρά κάθε ςημείου, 
• να ακουμπά ςε όλα τα ςημεία ςτροφήσ τησ διαδρομήσ. 
• να περνά ανάμεςα από τα ςημεία μιασ πόρτασ από την 

κατεφθυνςη του προηγοφμενου ςημείου. 

Σο ςκάφοσ μπορεί να διορκϊςει οποιαδιποτε ςφάλμα μζχρι να 
τερματίςει 
 

  ΕΠΙΒΡΑΧΤΝΗ

 Πότε επιτρζπεται να γίνεται ;

Μπορεί να γίνει ςε οποιαδιποτε ςθμείο,  αν οι Οδθγίεσ Πλου το 

επιτρζπουν, όταν ςυμβαίνει: 

• φάλμα ςτθν Διαδικαςία Εκκίνθςθσ 

• Κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ 

• Μθ επαρκισ άνεμοσ που κακιςτά απίκανο τον τερματιςμό 

οποιουδιποτε ςκάφουσ εντόσ του χρονικοφ ορίου 

• Ζνα ςθμείο που ζχει χακεί ι είναι εκτόσ κζςθσ 

• Οποιαδιποτε άλλοσ λόγοσ που επθρεάηει τθν αςφάλεια ι τον 

δίκαιο ςυναγωνιςμό 

• Ή προκειμζνου να προλάβει θ Επιτροπι Αγϊνων να κάνει και 

άλλεσ προγραμματιςμζνεσ ιςτιοδρομίεσ. 
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 Πωσ γίνεται?  

θμαία «S» με δφο θχθτικά λίγο πριν περάςει το 1
ο

 ςκάφοσ,  

Τόςο ώςτε να ζχει τον χρόνο να το αντιληφθεί  

 Πωσ ορίηεται ο τερματιςμόσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ?

• ε ςθμείο ςτροφισ, ανάμεςα ςτο ςθμείο και το κοντάρι τθσ 

ςθμαίασ S. Αυτό μπορεί να ςημαίνει ότι η ςημαδοφρα, ςημείο 

πρζπει να αφεθεί με αντίςτροφη φορά .  

• ε μία γραμμι που τα ςκάφθ υποχρεοφνται να διαςχίςουν ςτο 

τζλοσ κάκε ςκζλουσ, αυτι θ γραμμι. 

• ε μία πόρτα, ανάμεςα ςτα ςθμεία τθσ πόρτασ. 

 

Η Επιτροπι Αγϊνων είναι υποχρεωμζνθ να επιβραχφνει αν ςυντρζχει 

 κάποιοσ από τουσ παραπάνω λόγουσ?

ΌΧΙ είναι απολφτωσ ςτθν κρίςθ τθσ 

 

 ΑΚΤΡΩΗ 

 Πωσ γίνεται ?  

θμαία «N» με τρία θχθτικά ι «Ν» πάνω από «Η» ι «Ν» πάνω από «Α»  

Μπορεί να γίνει οπουδιποτε εφόςον υπάρχει 

• φάλμα ςτθν Διαδικαςία Εκκίνθςθσ 

• Κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ 

• Μθ επαρκισ άνεμοσ που κακιςτά απίκανο τον τερματιςμό 

οποιουδιποτε ςκάφουσ εντόσ του χρονικοφ ορίου 

• Ζνα ςθμείο που ζχει χακεί ι είναι εκτόσ κζςθσ 

• Οποιαδιποτε άλλοσ λόγοσ που επθρεάηει τθν αςφάλεια ι τον δίκαιο 

ςυναγωνιςμό 

Γενικά ςυνίςταται, αν ςυντρζχει λόγοσ ακφρωςθσ αυτό να γίνεται 

πριν το πρϊτο ςθμείο, διαφορετικά αν ζχει ςυμπλθρωκεί το 

απαιτοφμενο μικοσ να γίνεται επιβράχυνςθ.  
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Η Επιτροπι Αγϊνων είναι υποχρεωμζνθ να ακυρϊςει πριν τθν 1o 

 ςθμείο αν ςυντρζχει κάποιοσ από τουσ παραπάνω λόγουσ?

ΌΧΙ είναι απολφτωσ ςτθν κρίςθ τθσ 

Μπορεί να γίνει ακφρωςθ μετά τον τερματιςμό οποιουδιποτε 

 ςκάφουσ?

ΝΑΙ εφόςον θ επιτροπι κρίνει τισ ςυνζπειεσ για όλα τα ςκάφθ.  

Γενικά δεν ςυνίςταται να γίνεται, αλλά αν υπάρχει κάποιο ςθμαντικό 

λάκοσ που επθρεάηει το δίκαιο ςυναγωνιςμό μπορεί να γίνει. Είναι 

όμωσ προτιμότερο ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ Επιτροπι Αγϊνων να κάνει 

αναφορά ι αίτθςθ αποκατάςταςθσ προσ τθν Επιτροπι Ενςτάςεων και 

εκείνθ να λάβει τθν απόφαςθ 

 

  ΠΟΙΝΕ

Ποιεσ Ποινζσ μπορεί να επιβάλει θ Επιτροπι Ενςτάςεων χωρίσ 

 Εκδίκαςθ?

Ποινζσ για τον κανόνα 42, μόνο εφόςον το ορίηουν Οδθγίεσ Πλου 

(Παράρτθμα P)  

Ποινζσ ςφμφωνα με το παράρτθμα Q (διαιτθςία ςτθν Θάλαςςα, Medal 

Race) όταν οι Οδθγίεσ Πλου το ορίηουν 

ε κάκε άλλθ περίπτωςθ πρζπει να προθγθκεί ακρόαςθ. 

Μπορεί θ Επιτροπι Ενςτάςεων να επιβάλλει ποινι για τα δφο 

 προθγοφμενα μετά τον τερματιςμό του?

ΝΑΙ, ςυνίςταται να γίνεται μζχρι τον τερματιςμό ι ςτον τερματιςμό 

αλλά όχι μετά, όμωσ γίνεται. 

  

 Πωσ επιβάλει ποινι για τον κανόνα 42 αν το παράρτθμα P είναι ςε ιςχφ;

 Σο γρθγορότερο δυνατό πρζπει να 

• Δϊςει ζνα θχθτικό,  

• Δείξει τθν Κίτρινθ ςθμαία ςτον αγωνιηόμενο  

• & να φωνάξει τον αρικμό πανιϊν του 
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Η Επιτροπι Ενςτάςεων οφείλει να καταγράψει για κάκε ποινι 

τον κανονιςμό, τθν παράβαςθ. 

Η Επιτροπι Ενςτάςεων οφείλει να παρακολουκεί τα ςιματα τθσ 

Επιτροπισ Αγϊνων «O» & «R», αν θ κλάςθ το επιτρζπει, ςτθν εκκίνθςθ 

και ςε κάκε ςθμείο ςχετικά με τθν μθ εφαρμογι του κανονιςμοφ για 

pumping, rocking, & ooching του κανόνα 42 και να ενεργεί ανάλογα. 

ΠΡΟΟΧΗ: Σο sculling ιςχφει 

 

 Ποιεσ ποινζσ μπορεί να επιβάλει θ Επιτροπι Αγϊνων χωρίσ Εκδίκαςθ?

Να χαρακτθρίςει τα ςκάφθ ςαν OCS, BFD, να δϊςει ποινι με τθν ςθμαία 

Z, ι με τον κανόνα 44.3α,να χαρακτθρίςει τα ςκάφθ DNF, DNC, DNS ι 

RET και να επιβάλει όποια ποινι περιγράφεται ότι μπορεί να δϊςει ςτισ 

Οδθγίεσ Πλου.  

 

 Μπορεί να ακυρϊςει ζνα ςκάφοσ επειδι ακοφμπθςε ςθμαδοφρα?

ΌΧΙ , πρζπει να υποβάλλει ζνςταςθ 

Μπορεί να χαρακτθρίςει ζνα ςκάφοσ DNF, επειδι δεν ζκανε ςωςτά τθν 

 διαδρομι κανόνασ 28?

ΌΧΙ, πρζπει να αποδϊςει ςτο ςκάφοσ τθν κζςθ τερματιςμοφ και να 

υποβάλλει ζνςταςθ 
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 τθν ςτεριά μετά τον τερματιςμό

 ΠΟΙΝΕ 

Η Επιτροπι Ενςτάςεων οφείλει να αναρτιςει τθν λίςτα με τισ ποινζσ για 

παράβαςθ του κανόνα  42 αν ιςχφει το Παράρτθμα P, ςτον Πίνακα 

 Ανακοινϊςεων.

Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να τον ελζγχουν για λόγουσ ενθμζρωςθσ αλλά 

και τυχόν λακϊν. 

Ο αγωνιηόμενοσ μπορεί και πρζπει να ηθτιςει από τον Κριτι που τον 

ςφφριξε, να του εξθγιςει, τι είδε και ποιο ιταν το λάκοσ του, χωρίσ 

αντιδικίεσ. Αυτό κα βοθκιςει να καταλάβουμε με ποιο τρόπο αντιδροφν 

οι Κριτζσ ςε αυτόν τον αγϊνα. 

 

  ΕΝΣΑΕΙ

Σο όριο υποβολισ ενςτάςεων, θ ϊρα και θ ςειρά εκδίκαςθσ των 

ενςτάςεων (λίγο μετά τθν λιξθ του ορίου υποβολισ) κακϊσ και οι 

αποφάςεισ για κάκε ζνςταςθ αναρτϊνται με ευκφνθ τθσ Επιτροπισ 

Ενςτάςεων ςτον Επίςθμο Πίνακα Ανακοινϊςεων 

 ΕΝΣΑΕΙ ΑΠΟ ΣΙ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΝΣΑΕΩΝ 

• Οι ενςτάςεισ από τισ Επιτροπζσ Αγϊνων & Ενςτάςεων προσ 

αγωνιηόμενουσ, για ςυμβάντα που είδαν ςτον ςτίβο πρζπει να 

κατατίκενται ςτο ίδιο όριο υποβολισ Ενςτάςεων που ιςχφει για τουσ 

αγωνιηόμενουσ. 

• Για άλλα ςυμβάντα οι Επιτροπζσ Αγϊνων & Ενςτάςεων (π.χ. 

κανονιςμοφσ κλάςεισ κ.λ.π.) οφείλουν πρϊτα να ενθμερϊςουν τον 

αγωνιηόμενο το  γρθγορότερο δυνατό για τθν πρόκεςι τουσ να 

υποβάλλουν Ζνςταςθ ςφμφωνα 61.1b) . Η ενθμζρωςθ γίνεται 

ςυνικωσ με τθν ανάρτθςθ ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων. 
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 ΔΗΛΩΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΙΝΗ

Οι αγωνιηόμενοι που αποδζχτθκαν μια εναλλακτικι ποινι (Μζρουσ 2, 

και του κανόνα 31) οφείλουν  να ςυμπλθρϊςουν τθν Διλωςθ Αποδοχισ 

Ποινισ ςτθν γραμματεία των αγϊνων μετά τον τερματιςμό τθσ 

τελευταίασ ιςτιοδρομίασ τθσ θμζρασ, αν ζτςι ορίηουν οι οδθγίεσ πλου. 

τθν διλωςθ πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τθν ιςτιοδρομία, το ςυμβάν και 

το είδοσ τθσ ποινισ που ζκαναν (ποινι ςτροφϊν ι αποδζχτθκαν τθν 

βακμολογικι ποινι ανάλογα με το τι ορίηουν οι οδθγίεσ πλου) ι να 

γράψουν ότι παραιτοφνται από τθν ιςτιοδρομία RAF (RET μετά τον 

τερματιςμό). 

ε ειδικό ζντυπο ςυμπλθρϊνουν επίςθσ τθν αποδοχι ποινισ για 

 παράβαςθ του κανόνα 42.

ΠΡΟΟΧΗ: Η γραπτι διλωςθ είναι επίςθμο ςτοιχείο, που δεν αναιρείται 

και αν θ ποινι αποδειχτεί ότι δεν ζχει γίνει, ο αγωνιηόμενοσ κα ζχει 

εκδίκαςθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά, που ςυνεπάγεται τουλάχιςτον 

DNE 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ ΠΛΟΤ 

Οποιαδιποτε αλλαγι ςτισ Οδθγίεσ κα πρζπει να αναρτθκεί ςτον Πίνακα 

Ανακοινϊςεων, να αναγράφει τθν θμζρα και ϊρα και να ςθμανκεί με 

τθν ςθμαία «L» 

Αν θ αλλαγι αφορά το Πρόγραμμα πρζπει να γίνει από τθν 

προθγοφμενθ μζρα γιατί απαιτεί προετοιμαςία (περιςςότερεσ 

ιςτιοδρομίεσ, νωρίτερα ι αργότερα, ιςτιοδρομία Ανοικτισ Θαλάςςθσ) 

Από όλα αυτά είναι προφανζσ ότι οι αγωνιηόμενοι οφείλουν να 

ενθμερϊνονται από τον Επίςθμο Πίνακα Ανακοινϊςεων και να τον 

επιςκζπτονται ςυχνά και τουλάχιςτον λίγθ ϊρα μετά τθν λιξθ του 

χρονικοφ ορίου υποβολισ κάκε θμζρασ για να ενθμερωκοφν για τισ 

ενςτάςεισ και τισ αλλαγζσ. 

Επιπλζον οι αγωνιηόμενοι πρζπει να γνωρίηουν ότι θ απουςία τουσ 

δεν αποτελεί λόγο για να μθν εκδικαςτεί μια Ζνςταςθ. Ενϊ δεν 

αποτελεί και λόγο για να γίνει δεκτι αίτθςθ επανεξζταςθσ παρά μόνο 

αν ςυνζτρεχε λόγοσ ανωτζρασ βίασ.  
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 Ζλεγχοι καταμζτρθςθσ

Ζλεγχοι για τον κανονιςμό τθσ κλάςεωσ και αςφάλειασ μποροφν να 

γίνουν από τουσ επίςθμουσ καταμετρθτζσ ι από τθν Επιτροπι Αγϊνων 

τόςο ςτο ςτίβο, μεταξφ των ιςτιοδρομιϊν, όςο και ςτθν ςτεριά. 

Επιπλζον θ Επιτροπι ι ο καταμετρθτισ μπορεί να ηθτιςει να πάει ζνα 

ςκάφοσ ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο προκειμζνου να ελεγχκεί. 

Παραβάςεισ Κανονιςμϊν Κλάςεων (Καταμζτρθςθ) – Κανονιςμοφ 

 Αςφάλειασ

Οι αναφορζσ από τουσ καταμετρθτζσ τθσ διοργάνωςθσ για ελλείψεισ 

κατά τθν διάρκεια των αγϊνων πρζπει να δοκοφν ςτθν Επιτροπι 

Αγϊνων το γρθγορότερο δυνατό. 

Η Επιτροπι Αγϊνων οφείλει να ειδοποιιςει τον αγωνιηόμενο και να 

υποβάλλει ζνςταςθ το γρθγορότερο δυνατό και πάντωσ εντόσ δφο ωρϊν 

από τθν λιψθ τθσ αναφοράσ. 

 Ενςτάςεισ για κανονιςμό κλάςεωσ και αςφάλειασ

Οι οδθγίεσ πλου μπορεί να προβλζπουν μικρότερεσ ποινζσ από DSQ για 

παραβάςεισ του κανονιςμοφ τθσ κλάςεωσ ι του κανονιςμοφ αςφάλειασ 

κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων.  

ε αυτι τθν περίπτωςθ θ Επιτροπι Ενςτάςεων κα πρζπει να κρίνει με 

βάςθ, τθν επίδραςθ που ζχει ςτθν απόδοςθ του ςκάφουσ και τθν 

αςφάλεια του και να επιβάλλει μικρότερεσ ποινζσ.   

Οι ποινζσ κα δοκοφν ςε μία ι περιςςότερεσ ιςτιοδρομίεσ ανάλογα με 

τα ςτοιχεία που κα προκφψουν για το αν θ παράβαςθ μποροφςε να 

εκτείνεται ςε περιςςότερεσ ιςτιοδρομίεσ 
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 Διαμεςολάβθςθ

Όπωσ ειπϊκθκε ςτο Μζροσ Ι, ο αγωνιηόμενοσ μπορεί να ηθτιςει τθν 

Διαδικαςία τθσ Διαμεςολάβθςθσ, που κα επιφζρει μικρότερθ ποινι πριν 

τθν εκδίκαςθ, εάν υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα από τισ Οδθγίεσ Πλου. 

 Αναφορζσ Προπονθτϊν ι τρίτων ενδιαφερόμενων ι παρατθρθτϊν

Όπωσ ειπϊκθκε ςτο Μζροσ Ι, ενςτάςεισ από ενδιαφερόμενα μζρθ δεν 

επιτρζπονται. Αναφορζσ από τρίτουσ μπορεί να μετατραποφν ςε 

ενςτάςεισ μζςω των Επιτροπϊν Αγϊνων και Ενςτάςεων μόνο αν 

αφοροφν τραυματιςμό ι ηθμιά ι αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

ΠΡΟΟΧΗ ςκάφθ που αγωνίηονται ςε άλλον αγϊνα διαφορετικι 

Διοργάνωςθ μπορεί να κατακζςουν Ζνςταςθ και αυτι να εκδικαςτεί 

από μία κοινι Επιτροπι Ενςτάςεων. 

 

 Αποτελζςματα 

Είναι ςθμαντικό να αναγράφεται ςτα αποτελζςματα θ θμερομθνία και θ 

ϊρα που αναρτικθκαν 

Για οποιοδιποτε πρόβλθμα ςτα αποτελζςματα ι ςφάλμα (π.χ. μασ 

αναφζρει DNF ενϊ ζχουμε τερματίςει) , 

Η Διαδικαςία που πρζπει να ακολουκιςουμε είναι: 

• Ζγγραφθ Αίτθςθ για αναβακμολόγθςθ προσ τθν Επιτροπι Αγϊνων 

ϊρα , θμερομθνία (Rescoring)  

• Αίτθςθ για Αποκατάςταςθ αν δεν επιλυκεί ι δεν απαντθκεί ςε 

εφλογο χρόνο 

Σο όριο για υποβολι αποκατάςταςθσ είναι το γρθγορότερο δυνατό  

αφότου μάκουμε το λόγο για τον οποίο ηθτάμε αποκατάςταςθ, ςτθν 

περίπτωςθ αυτι είναι θ απάντθςθ τθσ Επιτροπισ Αγϊνων ςτο 

αίτθμα μασ για Rescoring. 


