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 εμινάριο Προπονθτϊν 
Μζροσ - I 

 ΠΑ..Π.Ι.         17-18/4/2016
 Διαδικαςίεσ Ζνςταςθσ, Αποκατάςταςθσ, Διαμεςολάβθςθσ, 

Reopening, Ζφεςθσ 
Ομιλθτισ και Επιμζλεια κειμζνου  

Κωνςταντίνα Σφακιανάκθ  
International Judge, International Race Officer 

  
Διαδικαςία Ζνςταςθσ 

 Ποιοσ μπορεί να υποβάλει ;
� Ζνα αγωνιηόμενο κάφοσ  

9 μόνο αν εμπλζκεται ι το είδε το ίδιο 
� Η Επιτροπι Αγϊνων και θ Επιτροπι Ενςτάςεων 

9 Όχι ςαν αναφορά από ενδιαφερόμενο μζροσ 
9 Όχι ςαν πλθροφορία από άκυρθ ζνςταςθ ι αποκατάςταςθ 
9 Ναι, αν θ πλθροφορία προζρχεται από τα λεγόμενα του 

 ίδιου του αγωνιηόμενου

ΠΡΟΟΧΗ : Η Επιτροπι Ενςτάςεων μπορεί να υποβάλλει  
� αν  προκφψουν ςτοιχεία ςε μια ζγκυρθ ζνςταςθ 
� Αν το ςυμβάν οδιγθςε ςε ηθμιά ι τραυματιςμό 
� Για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά 

Μπορεί να υποβάλλει ζνασ προπονθτισ ; ζνασ γονιόσ;  ΟΧΙ 
Ζνασ καταμετρθτισ απευκείασ; ζνασ παρατθρθτισ;  ΟΧΙ 
Ζνασ τρίτοσ ενδιαφερόμενοσ;      ΟΧΙ  

 

 Σι πρζπει να περιζχει ;
� Σον ενάγοντα και τον εναγόμενο  

9 Οπωςδιποτε πριν τθν εκδίκαςθ 
� Περιγραφι του ςυμβάντοσ, το που και το πότε 

9 Χωρίσ αυτά θ ζνςταςθ είναι άκυρθ  
9 Δεν επιτρζπεται ζνςταςθ ςε κάποιον που το ςυμβάν κα 

αλλάξει μετά 
� Σον κανονιςμό και τον  εκπρόςωπό του   

Μποροφν να ςυμπλθρωκοφν κατά τθν διάρκεια 
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θμείωςθ : ο εκπρόςωποσ του ςκάφουσ πρζπει να βριςκόταν ςτο 
ςκάφοσ για το Μζροσ 2,3,4 εκτόσ αν το επιτρζψει θ Επιτροπι 
Ενςτάςεων                                              

 
Μπορϊ να κάνω ζνςταςθ και να μθν γράψω τον  αγωνιηόμενο γιατί 
δεν το γνωρίηω?  
ΝΑΙ φτάνει να τον μάκω πριν τθν εκδίκαςθ, ϊςτε να ενθμερωκεί και 

 να ζχει τον χρόνο να προετοιμαςτεί.
 

 Ποιο είναι το όριο υποβολισ ;
� Για ζνα αγωνιηόμενο ςκάφοσ  

� φμφωνα με τισ οδθγίεσ πλου,  
� Ή αν δεν γράφεται, 2 ϊρεσ μετά τον τερματιςμό του 

τελευταίου ςκάφουσ. 
� Για τθν επιτροπι αγϊνων ι ενςτάςεων  

Μία ζνςταςθ για ςυμβάν που είδαν ςτθν περιοχι των αγϊνων  
� φμφωνα με τισ οδθγίεσ πλου,  
� Ή αν δεν γράφεται, 2 ϊρεσ μετά τον τερματιςμό του 

τελευταίου ςκάφουσ. 

Για άλλεσ ενςτάςεισ  
� Δφο ϊρεσ από ότι ζλαβε τθν πλθροφορία για το ςχετικό 

ςυμβάν 
 

• Μπορϊ να κάνω ζνςταςθ για τουσ κανονιςμοφσ τθσ κλάςθσ ι 
άλλουσ κανονιςμοφσ, πότε και για ποιεσ ιςτιοδρομίεσ;  
ΝΑΙ, ςτο όριο υποβολισ ενςτάςεων τθσ θμζρασ, για όλεσ τισ 

. ιςτιοδρομίεσ τθσ θμζρασ
 

• Μπορϊ να κάνω ζνςταςθ τθν τελευταία θμζρα για όλεσ τισ 
ιςτιοδρομίεσ του πρωτακλιματοσ; 
ΝΑΙ, φτάνει να αποδείξω ότι ζπεςε ςτθν αντίλθψι μου μόνο τθν 
τελευταία θμζρα και ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να ζχει αλλάξει 

 από τθν αρχι του πρωτακλιματοσ.
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• Μπορεί μια Επιτροπι να μου κάνει ζνςταςθ για ιςτιοδρομίεσ 
προθγοφμενθσ θμζρασ?  
ΝΑΙ , αν ζλαβε τθν πλθροφορία τισ τελευταίεσ δφο ϊρεσ ι αν ο 
λόγοσ τθσ ζνςταςθσ δεν μπορεί να ζχει αλλάξει κατά τθν διάρκεια 
του πρωτακλιματοσ 
 .

• Μπορεί ο καταμετρθτισ να κάνει ζλεγχο τθν 1
θ
 θμζρα και να 

υποβλθκεί θ ζνςταςθ από τθν Επιτροπι Αγϊνων τθν τελευταία; 
Δυςτυχϊσ ΝΑΙ, αν θ Επιτροπι Καταμζτρθςθσ δεν είναι μζροσ τθσ 
Επιτροπισ Αγϊνων θ αναφορά μπορεί να ςταλεί και τισ επόμενεσ 
μζρεσ. 
Θ ςυμπεριφορά αυτι δεν είκιςται να ςυμβαίνει ειδικά ςε κζματα 
που μποροφν να αποκαταςτακοφν τισ επόμενεσ θμζρεσ, και 

 οπωςδιποτε δεν τιμά τον ςυγκεκριμζνο καταμετρθτι.
 

 Ποιεσ άλλεσ προχποκζςεισ υπάρχουν για να είναι ζγκυρθ θ Ζνςταςθ ;
�  Ενθμζρωςθ του εναγόμενου με τθν πρϊτθ ευκαιρία

τον ςτίβο ο ενάγοντασ πρζπει επιπλζον 
� Να φωνάξει “Protest”  ,  
� Να ςθκϊςει Κόκκινθ ςθμαία (για ςκάφθ μεγαλφτερα των 6 

μζτρων) και να τθν κρατιςει μζχρι να τερματίςει. 

 Εξαιρζςεισ
¾ ‘Όταν θ απόςταςθ είναι μεγάλθ, ϊςτε δεν μπορεί να 

ακουςτεί, πρζπει να ειδοποιιςει το άλλο ςκάφοσ ςτθν 
πρϊτθ ευκαιρία 
 

¾ Για λάκοσ ςτθν διαδρομι δεν απαιτείται να φωνάξει Protest 
, είναι απαραίτθτο να ενθμερϊςει το ι να επιδείξει ςθμαία

άλλο ςκάφοσ πριν τερματίςει ι ςτθν πρϊτθ ευκαιρία μετά. 
¾ Αν το ςυμβάν ζχει ςαν αποτζλεςμα ηθμιά ι τραυματιςμό, 

το οποίο είναι προφανζσ ςτο άλλο ςκάφοσ, δεν χρειάηεται 
να φωνάξει πρζπει να Protest ι να επιδείξει ςθμαία 
ειδοποιιςει το άλλο ςκάφοσ μζςα ςτο όριο υποβολισ 
ενςτάςεων 
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 Ενθμζρωςθ από τισ Επιτροπζσ Αγϊνων & Ενςτάςεων
� Θ ενθμζρωςθ γίνεται ςυνικωσ μζςω του Πίνακα Ανακοινϊςεων. 
� Θ διαδικαςία για τα ςυμβάντα ςτον ςτίβο περιγράφεται ςτισ 

Οδθγίεσ Πλου  

ι αν δεν αναφζρεται κάτι γίνεται μζςα ςτο όριο υποβολισ 
ενςτάςεων ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων 

• Για άλλα ςυμβάντα, όπωσ αυτά που προκφπτουν κατά τθν 
εκδίκαςθ, ι από αναφορζσ, ςτθν πρϊτθ ευκαιρία. 

 

 Ποια είναι θ Διαδικαςία τθσ Ζνςταςθσ που πρζπει να τθρείται;
• Ανακοίνωςθ τθσ ζνςταςθσ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων 
•  Μποροφμε να λάβουμε αντίγραφο από τθν γραμματεία
• (Ερωτιςεισ ςε αυτόν για να Προετοιμαςία, εφρεςθ μάρτυρα 

ξζρουμε τι είδε και ποφ βριςκόταν) ενθμζρωςθ του μάρτυρα ϊςτε 
να περιμζνει τθν  ϊρα τθσ εκδίκαςθσ ςτον τόπο τθσ εκδίκαςθσ

 

 Εκδίκαςθ
• τθν εκδίκαςθ μπορεί να παρίςταται ζνασ εκπρόςωποσ από κάκε 

πλευρά. (Αν επιτραπεί από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων μπορεί να 
παρίςταται ζνασ μεταφραςτισ όπου απαιτείται) 

• Θ Επιτροπι Ενςτάςεων πρζπει  να ςυςτθκεί ςτουσ εκπροςϊπουσ 
κάκε πλευράσ  

Αυτι είναι θ μόνθ ςτιγμι που μποροφμε να αμφιςβθτιςουμε 
μζλοσ τθσ επιτροπισ. Κατά τθν εκδίκαςθ ι μετά δεν γίνεται. 

• Εξζταςθ αν θ ζνςταςθ είναι ζγκυρθ 
• Εξζταςθ και των δφο από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων 
• Ερωτιςεισ και μόνο ερωτιςεισ ςτον αντίδικο 
• Εξζταςθ των μαρτφρων ερωτιςεισ  

Δεν επιτρζπεται θ κακοδιγθςθ μαρτφρων 
• Επιπλζον Δθλϊςεισ από ενάγοντα & εναγόμενο 
• Ανακοίνωςθ των γεγονότων που βρζκθκαν – Απόφαςθ 

Δεν επιτρζπονται θ αμφιςβιτθςθ τθσ απόφαςθσ και δθλϊςεισ 
αμφιςβιτθςθσ των μελϊν τθσ Επιτροπισ ςε αυτό το ςθμείο 
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Όπωσ γνωρίηουμε θ ζκβαςθ μιασ ζνςταςθσ μπορεί να κακορίςει ζνα 
πρωτάκλθμα και αυτό δεν πρζπει να ςυμβαίνει. 

 Σι πρζπει να κάνουμε,

 Πρόλθψθ
• Οι παραβάςεισ κανονιςμϊν όπωσ το άγγιγμα ςθμαδοφρασ, θ 

παράβαςθ του Μζρουσ 2, θ παράβαςθ του κανόνα 42 ζχουν 
εναλλακτικζσ ποινζσ (ποινζσ ςτροφϊν), πρζπει να είναι μζροσ τθσ 
προπόνθςθσ ϊςτε να γίνεται με τον γρθγορότερο δυνατό τρόπο 
και τον πιο ευνοϊκό τρόπο.  

• Θ λογικι δεν με είδαν δεν το κάνω δεν αποτελεί επιλογι ιδιαίτερα 
για ζναν μικρό ακλθτι γιατί δεν κα μάκει ποτζ να κάνει τθν ποινι 
με τον γρθγορότερο τρόπο. Όςο για ζναν φταςμζνο ακλθτι 
αποτελεί μεγάλο ρίςκο, κινδυνεφει με αντιακλθτικι ςυμπεριφορά 

• Η ποινι ςτροφϊν αν γίνει με ζξυπνο τρόπο κα μασ ςτεριςει, αν 
μασ ςτεριςει τελικά, πολφ λιγότερεσ κζςεισ από μια εκ των 
υςτζρων ακφρωςθ  

• Ακόμα και θ επιςτροφι από πρόωρθ εκκίνθςθ πρζπει να αποτελεί 
μζροσ τθσ προπόνθςθσ μασ 

 

 Πωσ πρζπει να προετοιμαςτοφμε;

Θ Ζνςταςθ πρζπει επίςθσ να είναι μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 
προετοιμαςίασ μασ. 

Γνωρίηοντασ πόςο ςθμαντικό ρόλο παίηει, πρζπει να αφιερϊςουμε 
χρόνο για  τθν προετοιμαςία μιασ Ζνςταςθσ. 

Θ αντίλθψθ ότι «ζχω δίκαιο και αυτό απλά κα λάμψει», είναι 
λανκαςμζνθ 

• Θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων ανακοινϊνεται ςτισ Οδθγίεσ 
Πλου ι με ανακοίνωςθ ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων.  Αν πιςτεφω 
ότι μζςα ςε αυτιν υπάρχουν ενδιαφερόμενα μζρθ πρζπει να το 
ξζρω και να το κζςω όταν ςυςτθκεί θ Επιτροπι ϊςτε να 
εξαιρεκοφν. 

• Πρζπει να βρω τουσ μάρτυρεσ και να φροντίςω να είναι εκεί όταν 
κα εκδικαςτεί 
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• Πρζπει να φτιάξω ζνα κακαρό διάγραμμα για το τι ζγινε πριν κατά 
τθν διάρκεια και μετά το ςυμβάν 

• Πρζπει να μιλιςω με τουσ μάρτυρεσ για να ξζρω, ποφ ιταν ,τι 
είδαν και τι κα πουν πάντα ςε ςχζςθ με το διάγραμμά μου. 

• Ελζγχω το διάγραμμά μου βιμα προσ βιμα, βρίςκω τουσ 
κανονιςμοφσ που ιςχφουν, ςε κάκε βιμα. 

• ε κάκε κανονιςμό ανατρζχω ςτο Case Book για να δω αν υπάρχει 
περίπτωςθ, που μοιάηει λίγο με τθν δικι μου και βλζπω ποιο είναι 
το αποτζλεςμα 

•  Αν το διάγραμμά μου είναι ςωςτό,
• Θα προετοιμάςω ερωτιςεισ για τον άλλο διάδικο, ιδιαίτερα 

αν αυτόσ είναι ο ενάγων οπότε μπορϊ να πάρω ζνα 
αντίγραφο τθσ  ζνςταςθσ και να γνωρίηω τι γράφει 

• Θα προετοιμάςω ερωτιςεισ για τουσ μάρτυρεσ 

Οι ερωτιςεισ δεν πρζπει να κακοδθγοφν,  αλλά να ιςχυροποιοφν, 
ζςτω και ςε λεπτομζρειεσ, το διάγραμμα μου και να δθμιουργοφν 
αμφιβολίεσ ι ακόμα και να διαψεφδουν τθν άλλθ πλευρά.  

•  Αν το διάγραμμά μου πάςχει ςε κάποιο ςθμείο τότε :
• Αν είμαι ο ενάγων καλφτερα να αποςφρω τθν  Ζνςταςθ, 

όταν κλθκϊ  

(Ενζχει ο κίνδυνοσ να τιμωρθκϊ με DSQ, ενϊ ο αντίπαλοσ 
δεν ζχει καν κατακζςει ζνςταςθ)  

• Αν είμαι ο εναγόμενοσ,  
• να πάω ςε διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ, αν ο αγϊνασ 

διακζτει τζτοια 
• Να υποςτθρίξω ότι ζγινε, χωρίσ να υπερβάλω ι να 

προςκζτω ψζματα, ι να λζω πράγματα που δεν 
ςτζκουν, γιατί  κινδυνεφω να πζςω ςε αντιφάςεισ 
από λεπτομζρειεσ και κινδυνεφω με ακφρωςθ που 
δεν μπορεί να πεταχτεί 

• Οι ψευδομάρτυρεσ είναι εφκολο να φανοφν ςτθν 
πράξθ, από λεπτομζρειεσ ςτισ κατακζςεισ τουσ και να 
τιμωρθκοφν για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά, με 
ακφρωςθ που δεν μπορεί να πεταχτεί. 
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 Σι άλλο πρζπει να γνωρίηουμε;

¾ Όταν ζχω κάνει κάποια παράβαςθ που οδιγθςε: 
•  ε ςοβαρι Ηθμιά  
• ι τραυματιςμό ςτο άλλο ςκάφοσ  
• ι κζρδιςα κάποιο πλεονζκτθμα ςτθν ιςτιοδρομία ι τον αγϊνα  

H ποινι ςτροφϊν δεν φτάνει και πρζπει να παραιτθκϊ (RET), είτε κατά 
τθν διάρκεια τθσ ιςτιοδρομίασ ι και μετά τον τερματιςμό 

¾ Παράβαςθ που ζκανα, γιατί κάποιο άλλο ςκάφοσ με οδιγθςε ςε 
αυτό, λόγο τθσ παράβαςθσ που μου ζκανε  

Κανόνασ 21 «Απαλλαγι» με ακωϊνει όταν δεν μου δοκεί χϊροσ, 
ι χϊροσ ςτο ςθμείο για παράβαςθ των κανόνων 
10,11,12,13,15,16  του Μζρουσ 2 ι του κανόνα 31 «Επαφι με 
ςθμείο», που ζκανα.  

Αυτό ςθμαίνει ότι με ακωϊνει από όλουσ τουσ κανονιςμοφσ του 
Σμιματοσ Α,Β του Μζρουσ 2 με εξαίρεςθ τισ υποχρεϊςεισ μου για 
αποφυγι ηθμιάσ ι τραυματιςμοφ από τον κανόνα 14 και τισ 
υποχρεϊςεισ μου όςο αφορά τον κανόνα 17 «Επί τθσ αυτισ 
πλεφςθσ ορκι πορεία» 

τθν διαδικαςία τθσ Ζνςταςθσ ο κανόνασ 64.1a) «Ποινζσ και 
απαλλαγι» με ακωϊνει αν κάποιο άλλο ςκάφοσ που ζκανε 
παράβαςθ με ϊκθςε ςτθν παράβαςθ κανονιςμοφ.  

Ο καλφτεροσ τρόποσ για να ςτθρίξω τθν κζςθ μου είναι να ζχω 
ηθτιςει ζνςταςθ ςτο ςτίβο από το άλλο ςκάφοσ. Ζτςι κα ζχω τθν 
ευχζρεια να υποβάλλω ζνςταςθ αν δεχτϊ κάποια ζνςταςθ για τθν 
παράβαςι μου. Αυτό κα με βοθκιςει και ςτθν διαδικαςία τθσ 
απόδειξθσ.  

ΠΡΟΟΧΘ: O κανόνασ 64.1a) με ακωϊνει αν χτυπιςω ζνα ςθμείο 
εκκίνθςθσ αλλά όχι αν περάςω ζξω από τθν γραμμι εκκίνθςθσ, γιατί 
τότε κα ζχω παραβεί τον κανόνα 28 «Πλεφςθ τθσ Διαδρομισ» (οριςμόσ 
τθσ Εκκίνθςθσ) και γιατί κανείσ δεν μου απαγορεφει να επιςτρζψω και 
να εκκινιςω ςωςτά. 
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Με τθν ίδια λογικι ο κανόνασ 21 δε με ακωϊνει αν δεν περάςω το 
ςθμείο ςωςτά, γιατί ζχω παραβεί επίςθσ τον 28. 

¾ Περιπτϊςεισ που κερδίηονται πολφ δφςκολα: 
• Δεξινεμοσ – Αριςτερινεμοσ για κανόνα  10 για τον αριςτερινεμο. 

To βάροσ τθσ απόδειξθσ το ζχει ο αριςτερινεμοσ, ότι δεν 
άλλαξε πορεία ο Δεξινεμοσ ι ότι δεν χρειαηόταν να 
αλλάξει. Θ περίπτωςθ αυτι κζλει πολφ καλό μάρτυρα, 
αλλιϊσ είναι χαμζνθ. (Εξαίρεςθ είναι ο κανόνασ 16.2) 

• Άγγιγμα θμαδοφρασ.  

Ζχει ο αγωνιηόμενοσ να αντιμετωπίςει τθν Επιτροπι 
Αγϊνων ι τθν ίδια τθν Επιτροπι Ενςτάςεων που είναι 
μάρτυρεσ ςτο ςυμβάν. Δφςκολο να πειςκοφν ότι δεν τθν 
ακοφμπθςεσ, ι ότι εκτζλεςεσ ποινι ςφμφωνα με τον 
κανονιςμό και δεν ςε είδαν. Κινδυνεφει ο αγωνιηόμενοσ και 
με αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

¾ Περιπτϊςεισ με αμφιβολία , βάροσ απόδειξθσ 
• Οι Επιτροπζσ Ενςτάςεων εξετάηουν το περιςτατικό από πολφ 

νωρίτερα από το ςυμβάν. Αν λοιπόν νωρίτερα π.χ. τα ςκάφθ είχαν 
επικάλυψθ τότε ςφμφωνα με τον κανόνα 18 αν πρζπει να 
αποφαςίςουν (ότι δθμιοφργθςε ι ζςπαςε μία επικάλυψθ) 
υποκζτουν ότι δεν το ζκανε. Σο ςκάφοσ που δθμιοφργθςε ι 
ζςπαςε τθν επικάλυψθ πρζπει να το αποδείξει. 

• Οι Επιτροπζσ Ενςτάςεων για δφο ςκάφθ που είναι 
επικαλυπτόμενα και πολφ κοντά μεταξφ τουσ αν προκφψει επαφι, 
κα εξετάςουν πωσ ζγινε αρχικά θ επικάλυψθ, τι γινόταν ςτθν 
πορεία και αν ζγινε θ επαφι άμεςα όταν το ςοφράνο 
προςπάκθςε να ανταποκρικεί, προκειμζνου να αποφαςίςουν αν 
ιςχφει ο κανόνασ 11 ι ο κανόνασ 15 «Αποκτϊντασ Δικαίωμα 
Πορείασ» 

• Ζνα ςκάφοσ που κάνει tack πρζπει να αποδείξει ότι ολοκλιρωςε 
το tack πριν το περιςτατικό (Μάρτυρεσ). 

• Σο ςκάφοσ με προτεραιότθτα όταν υπάρχει ηθμιά ι τραυματιςμόσ 
πρζπει να αποδείξει ότι ζκανε ότι μποροφςε για να αποφφγει τθν 
ςφγκρουςθ , κανόνασ 14 
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Διαδικαςία Διαμεςολάβθςθσ 
 Σι είναι θ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ (Arbitration)

¾ Είναι μια διαδικαςία που ςκοπό ζχει να επιταχφνει τθν διαδικαςία 
τθσ εκδίκαςθσ  

¾ Προςφζρει μικρότερεσ ποινζσ 
¾ Πρζπει όμωσ να περιζχεται ςτισ Οδθγίεσ Πλου 
¾ Πρζπει να τθν αποδεχτοφν και οι δφο διάδικοι 

 Θ διαμεςολάβθςθ αφορά το Μζροσ 2 των κανονιςμϊν και τον κανόνα 
31 «Επαφι με θμείο» 

 Πωσ γίνεται θ δια μεςολάβθςθ;

Θ εκδίκαςθ γίνεται με τουσ δφο διάδικουσ και ζναν ι δφο το πολφ  
ζμπειρουσ κριτζσ 

τθν διαδικαςία εξετάηεται πρϊτα θ εγκυρότθτα τθσ ζνςταςθσ 

Οι διάδικοι περιγράφουν τι ζγινε ςτον κριτι και εκείνοσ 
αποφαςίηει 

Δεν εξετάηονται μάρτυρεσ 

Αν θ απόφαςθ του γίνει δεκτι από τουσ διάδικουσ,  
• εκείνοσ που παρζβθ τον κανονιςμό δζχεται μια μικρότερθ 

ποινι ενϊ  
• ο ενάγοντασ αποςφρει τθν ζνςταςθ και θ διαδικαςία 

τελειϊνει χωρίσ άλλθ εκδίκαςθ. 
• Θ Επιτροπι Ενςτάςεων επιβεβαιϊνει το αποτζλεςμα 

Θ αποδοχι ποινισ είναι το ίδιο ιςχυρι με τθν εναλλακτικισ ποινι αυτό 
ςθμαίνει ότι ακόμα και αν ο ενάγοντασ δεν αποςφρει τθν ζνςταςθ και 
αυτι εκδικαςτεί κανονικά το ςκάφοσ που αποδζχτθκε τθν ποινι δεν 
πρόκειται να τιμωρθκεί περεταίρω, υπάρχει πάντα θ πικανότθτα να 
τιμωρθκεί ο ενάγοντασ.  
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Επανεξζταςθ  (Reopening) 
 Πϊσ μπορεί να γίνει επανεξζταςθ;

¾ Με αίτθμα επανεξζταςθσ, από οποιοςδιποτε από τουσ διάδικουσ 
τθσ ζνςταςθσ 

¾ Από τθν  ίδια τθν επιτροπι Ενςτάςεων,  αν κρίνει ότι ζχει κάνει 
λάκοσ ι αν ζχουν γίνει διακζςιμα νζα ςτοιχεία 

¾ Από απαίτθςθ τθσ Εκνικισ Αρχισ (Επιτροπισ Εφζςεων), ςφμφωνα 
R5 «Ανεπαρκι τοιχεία (επί Εφζςεων) και 71.2 «Αποφάςεισ 
Εκνικισ Αρχισ (επί Εφζςεων)» 

 Μζχρι πότε μπορεί να υποβάλλει το αίτθμα ζνασ διάδικοσ;

Μζχρι 24 ϊρεσ από τθν ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ ςτουσ 
διαδίκουσ 

Πότε μπορεί θ  Επιτροπι να αποδεχτεί το αίτθμα από διάδικο και να 
 ξανανοίξει τθν υπόκεςθ;

¾ αν κρίνει ότι ζχει κάνει λάκοσ 
¾  ι αν ζχουν γίνει διακζςιμα νζα ςτοιχεία ςε εφλογο χρόνο 

 

 Σι κεωρείται ωσ νζο ςτοιχείο;
9 Αν δεν κα μποροφςαν τα ςτοιχεία να είναι διακζςιμα 

(αντικειμενικά) ςτον ενάγοντα πριν τθν πρϊτθ εκδίκαςθ 
9 Αν θ Επιτροπι Ενςτάςεων πειςκεί ότι τα ςτοιχεία τα είχε 

αναηθτιςει αλλά χωρίσ επιτυχία 
9 Αν θ Επιτροπι Ενςτάςεων μάκει από άλλθ πθγι, ότι τα ςτοιχεία 

δεν ιταν διακζςιμα για τουσ διάδικουσ πριν τθν πρϊτθ εκδίκαςθ 

 Ποια είναι θ διαδικαςία;
9 Εξετάηει με τον διάδικο που ηθτά επανεξζταςθ, τα νζα ςτοιχεία 

που προςκομίηει, video κ.λ.π. και αποφαςίηει : 
� αν υπάρχει κάποιο ςθμαντικό νζο ςτοιχείο που κα 

μποροφςε να οδθγιςει ςε αλλαγι τθσ απόφαςθσ  
� Αν θ ερμθνεία κα μποροφςε να είναι λανκαςμζνθ 

9 Αποφαςίηει να ανοίξει θ όχι τθν υπόκεςθ. 
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Σο ότι δεν προςιλκε κάποιοσ διάδικοσ είναι επαρκισ λόγοσ για 
 επανεξζταςθ;

Όχι, πρζπει να αποδείξει ότι υπιρχε ανωτζρα βία για τθν απουςία του  

 

 Σι πρζπει να περιζχεται ϊςτε να υπάρχει πικανότθτα να γίνει δεκτι;
9 Νζα ςτοιχεία που δεν ιταν διακζςιμα τθν ϊρα τθσ εκδίκαςθσ 
9 φάλμα τθσ Επιτροπισ που ςτοιχειοκετείται από τα νζα ςτοιχεία 
9 φάλμα τθσ Επιτροπισ ςτθν εφαρμογι των κανονιςμϊν (Case 

Book, Q&A, εγκφκλιοι Εκνικισ Αρχισ , Αναφορά Αρχικαταμετρθτι 
κλάςθσ για ερμθνεία κανονιςμοφ) 
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Διαδικαςία Ζφεςθσ 
 Ποιοσ ζχει δικαίωμα ζφεςθσ;

• Οποιοςδιποτε από τουσ διαδίκουσ μιασ ζνςταςθσ 
• Ζνα ςκάφοσ που του ζχουν αρνθκεί εκδίκαςθ όπωσ απαιτείται 

από τον 63.1 
(εκτόσ 30.2, 30.3 “Z ι Black ςθμαία”, 69 “Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 
Ενςτάςεων να μθν ξεκινιςει εκδίκαςθ για αντιακλθτικι 
ςυμπεριφορά”, Α5 “Βακμολογίεσ από τθν Επιτροπι Αγϊνων”, P2 
“Ποινζσ για κανόνα 42, Παράρτθμα P”) 

• Μια επιτροπι Ενςτάςεων μπορεί να υποβάλλει αίτθςθ για 
 επιβεβαίωςθ ι διόρκωςθ τθσ αποφάςεωσ τθσ.

 Πότε το δικαίωμα ζφεςθσ ζχει αφαιρεκεί;
9 Όταν θ Επιτροπι Ενςτάςεων είναι Διεκνισ ζχει δθλαδι ςυςτακεί 

ςφμφωνα με το παράρτθμα Ν των RRS και υπάρχει θ ζγκριςθ τθσ 
Εκνικισ Αρχισ, όταν απαιτείται από τισ «Προςκικεσ τθσ Εκνικισ 
Αρχισ» 

9 Όταν είναι απαραίτθτο να προςδιοριςκεί αμζςωσ το αποτζλεςμα 
ενόσ αγϊνα, που κα προκρίνει ζνα ςκάφοσ για να αγωνιςκεί 
αργότερα ςε άλλθ φάςθ των αγϊνων ι ςε μεταγενζςτερθ 
διοργάνωςθ, με τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ Αρχισ όπου απαιτείται. 

9 Όταν μια Εκνικι αρχι εγκρίνει μια ςυγκεκριμζνθ διοργάνωςθ, 
ανοικτι μόνο ςε ςυμμετοχζσ τθσ δικαιοδοςίασ τθσ 

9 Όταν μία Εκνικι Αρχι, φςτερα από διαβουλεφςεισ με τθν ISAF, 
εγκρίνει μια ςυγκεκριμζνθ διοργάνωςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ 
Επιτροπι Ενςτάςεων ζχει ςυςτακεί βάςει του Παραρτιματοσ Ν 
εκτόσ από το ότι μόνο δφο μζλθ τθσ Επιτροπισ  πρζπει να είναι 
Διεκνείσ Κριτζσ.  

 
 Πϊσ κα γνωρίηω ότι το δικαίωμα ζφεςθσ υπάρχει ι ζχει αφαιρεκεί;

Σόςο θ Προκιρυξθ όςο και θ Οδθγίεσ Πλου πρζπει να το 
αναφζρουν 

Επίςθσ ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων πρζπει να υπάρχει θ ζγκριςθ 
τθσ Εκνικισ Αρχισ όπου απαιτείται. 
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 Ποιο είναι το όριο υποβολισ ζφεςθσ
• 15 θμζρεσ αφοφ λάβει τθν γραπτι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 

Ενςτάςεων, ι τθν απόφαςθ να μθν επανεξετάςει τθν απόφαςθ 
• 15 θμζρεσ αφότου περάςει το 30 ιμερο και δεν ζχει εκδικαςτεί θ 

ζνςταςθ, ι θ αίτθςθ για αποκατάςταςθ του αγωνιηόμενου, 
ςφμφωνα 63.1 . Θ Εκνικι Αρχι (Επιτροπι Εφζςεων) μπορεί να 
παρατείνει το όριο αν ςυντρζχει λόγοσ. 

• Αν θ Επιτροπι Ενςτάςεων δεν ζχει δϊςει γραπτά ςτον 
αγωνιηόμενο τθν απόφαςθ τθσ μζςα ςε επτά θμζρεσ, ςε ζνα 
εφλογο χρόνο μετά τθν εκδίκαςθ.  

 

 Σι πρζπει να περιζχει
9 Σθν Ζνςταςθ ι τθν Αποκατάςταςθ με τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 

Ενςτάςεων  
9 Σθν διλωςθ του, που γράφει το λόγο για τον οποίο πιςτεφει, ότι θ 

απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων ι θ διαδικαςία που 
ακολοφκθςε ιταν λανκαςμζνθ. 

9 Σθν Προκιρυξθ και τισ Οδθγίεσ Πλου και οποιαδιποτε 
τροποποιιςεισ ςε αυτά  

9 Οποιαδιποτε άλλα ςχετικά ζγγραφα 
9 Σο νζο διάγραμμα που ζχει ετοιμάςει και ειςάγει θ Επιτροπι 

Ενςτάςεων, που περιλαμβάνει κζςεισ, πορείεσ των ςκαφϊν, 
διαδρομι, τα ςθμεία, τα ςτοιχεία του ανζμου και του ρεφματοσ 
και το βάκοσ του νεροφ  

9 Σισ διευκφνςεισ, τθλζφωνα, emails των διαδίκων και του 
Προζδρου τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων. 

 
� Στθν Εκνικι Αρχι (Επιτροπι Εφζςεων) δεν μπορεί να μετζχει 

κανζνα ενδιαφερόμενο μζλοσ ι μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων 
� Ο αγωνιηόμενοσ μπορεί να αποςφρει τθν ζφεςθ δεχόμενοσ τθν 

απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων 
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 Ποια είναι θ Διαδικαςία;
• Θ Εκνικι Αρχι (Επιτροπι Εφζςεων) πρζπει να ςτείλει αντίγραφα 

τθσ ζφεςθσ, ςτουσ διαδίκουσ και ςτθν Επιτροπι Ενςτάςεων και να 
ηθτιςει από τθν τελευταία, να ςτείλει ότι ζγραφα δεν ζχει λάβει, 
τα οποία και κοινοποιεί ςτουσ διαδίκουσ. 

• Οι διάδικοι και θ Επιτροπι Ενςτάςεων μποροφν να ςτείλουν τα 
ςχόλια τουσ πάνω ςτθν ζφεςθ, γραπτϊσ μζςα ςε 15 θμζρεσ μετά 
τθν λιψθ τθσ ζφεςθσ. 

• Θ Επιτροπι Εφζςεων μπορεί να ηθτιςει διευκρινιςεισ από 
οργανϊςεισ, που δεν είναι διάδικοι και ςτθν ςυνζχεια να τα 
κοινοποιιςει ςτουσ διάδικουσ και τθν Επιτροπι Ενςτάςεων 

• Θ Επιτροπι Εφζςεων  οφείλει να δεχτεί τα ςυμβάντα, που ζχουν 
βρεκεί από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων, ι αν κεωρεί ότι δεν είναι 
αρκετά, μπορεί να ηθτιςει από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων να 
παρζχει περιςςότερα γεγονότα, ι να ηθτιςει να επανεξεταςτεί θ 
υπόκεςθ (Reopening) και θ Επιτροπι Ενςτάςεων πρζπει να το 
κάνει 

• Θ Επιτροπι Εφζςεων μπορεί να δεχτεί, να τροποποιιςει, να 
αντιςτρζψει τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων, να κρίνει 
ότι θ ζνςταςθ ι θ αίτθςθ αποκατάςταςθσ ιταν άκυρθ, ι να 
δϊςει ποινι ςε κάποιο διάδικο, ανεξάρτθτα αν αναφζρεται το 
ςκάφοσ, ι ο κανόνασ ςτθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων, ι 
να ηθτιςει να επανεξεταςτεί από τθν ίδια επιτροπι Ενςτάςεων ι 
από άλλθ, τθν οποία και πρζπει να ορίςει 

• Θ Απόφαςι τθσ είναι οριςτικι 
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Διαδικαςία Αποκατάςταςθσ 
 Ποιοσ μπορεί να υποβάλει ;

� Ζνα αγωνιηόμενο κάφοσ  
� Θ Επιτροπι Αγϊνων  
� Θ Επιτροπι Ενςτάςεων από μόνθ τθσ μπορεί να καλζςει ςε 

εκδίκαςθ, προκειμζνου να εξετάςει αν κα δϊςει αποκατάςταςθ 
 Σι χρειάηεται για να είναι ζγκυρο ζνα αίτθμα αποκατάςταςθσ ;

� Να γίνει ζγγραφα  
� Να περιζχει τον λόγο που γίνεται  
�  Δεν χρειάηεται ςθμαία ζνςταςθσ

 

 Σι πρζπει να περιζχει το αίτθμα αποκατάςταςθσ ;

Πρζπει να ςτθρίηεται ςτον ιςχυριςμό ότι θ βακμολογία ςε μια 
ιςτιοδρομία ι ςειρά, είναι ι κα μποροφςε να είναι, ςθμαντικά 
χειρότερθ 

 ΠΡΟΟΧΗ : 
• Χωρίσ ςφάλμα του ίδιου 
• Η αίτθςθ για αποκατάςταςθ πρζπει να εμπίπτει ςε μία από τισ 

παρακάτω περιπτϊςεισ και μόνο αυτζσ  :
9 Αντικανονικι ενζργεια ι παράλειψθ των επιτροπϊν ι τθσ 

οργανωτικισ περιλαμβάνοντασ τουσ καταμετρθτζσ και τουσ 
ελεγκτζσ αλλά όχι από τθν επιτροπι ενςτάςεων από τον 
διάδικο ςτθν ζνςταςθ  

9 Τραυματιςμό ι φυςικι ηθμιά από ενζργεια κάποιου 
ςκάφουσ, που παραβίαςε το Μζροσ 2, ι ακόμα και από 
ζνα ςκάφοσ που δεν αγωνίηεται, το οποίο απαιτείται να 
κρατθκεί μακριά 

9 Δίνει βοικεια ςε άτομο ι ςκάφοσ, που βρίςκεται ςε 
κίνδυνο 

9 Ενζργεια από άλλο ςκάφοσ ι μζλοσ του πλθρϊματοσ το 
οποίο ζχει ςαν αποτζλεςμα ςε Ποινι Κανόνα 2,  ι 
προειδοποίθςθ με τον Κανόνα 69.2c 
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Αν κάποιο άλλο ςκάφοσ που ζκανε παράβαςθ του Μζρουσ 2 με 
εμβόλιςε ι με ζριξε ακόμα και ςτο νερό και μζχρι να επανζλκω ζχαςα 

 κζςεισ, είναι λόγοσ για αίτθςθ αποκατάςταςθσ;

� ΟΧΙ  από μόνο του, κα πρζπει να αποδείξουμε ακόμα:   
� Ή το άλλο ςκάφοσ το ζκανε επίτθδεσ (Κανόνασ 2)  
� Ή ότι υπάρχει τραυματιςμόσ του πλθρϊματοσ  
� Ή ςοβαρι ηθμιά 
 ΠΡΟΟΧΗ

Αν πρόκειται για τραυματιςμό ι ηθμιά, Η Επιτροπι Ενςτάςεων το πρϊτο 
 που κα ρωτιςει, είναι αν τερματίςαμε. 

Αν ΝΑΙ, κα πρζπει να αποδείξουμε ότι εξαιτίασ αυτοφ του γεγονότοσ :  
¾ θ απόδοςθ του ςκάφουσ (λόγο ηθμιά)  
¾ ι θ δικι μασ (λόγω του τραυματιςμοφ)  

ιταν ςθμαντικά μικρότερθ 
 

 Ποιο είναι το όριο υποβολισ ;
� Μία αίτθςθ για αποκατάςταςθ για ςυμβάν που ζγινε ςτον ςτίβο   

� το όριο υποβολισ Ενςτάςεων  
� Ή 2 ϊρεσ μετά το ςχετικό περιςτατικό, όποιο από αυτά 

είναι το ποιο μεγάλο. 
� Άλλεσ αιτιςεισ για αποκατάςταςθ 

Σο γρθγορότερο δυνατό  αφότου μάκουμε το λόγο, για τον οποίο 
ηθτάμε αποκατάςταςθ. 

 
 Ποιεσ άλλεσ προχποκζςεισ υπάρχουν για να είναι ζγκυρθ;

Πρζπει να αποδείξουμε ότι θ ζνςταςθ ζγινε ςτο όριο υποβολισ 
ενςτάςεων ι το γρθγορότερο δυνατό, αφότου προζκυψε ο λόγοσ για 
τθν αποκατάςταςθ 
 

 Ποια είναι θ διαδικαςία που τθρείται ;

Η διαδικαςία είναι ίδια με αυτι τθσ ζνςταςθσ αλλά πρζπει να είμαςτε 
προετοιμαςμζνοι για το τι κα ηθτιςουμε 
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 Πωσ πρζπει να υποςτθρίξουμε τθν Αποκατάςταςθ ϊςτε να γίνει δεκτι;

x Πρζπει να αποδείξουμε ότι ζχουμε χειρότερθ βακμολογία 
x Ότι αυτό ζχει γίνει χωρίσ δικό μασ λάκοσ 
x Ότι εμπίπτει ςε μία από τισ περιπτϊςεισ του κανόνα 62.1 

«Αποκατάςταςθ» που αναφζρκθκαν 
 

 Σι μποροφμε να ηθτιςουμε;
• Κάποιεσ κζςεισ που αποδεδειγμζνα χάςαμε ι κάποιο χρόνο που 

χάςαμε  
• Σον μζςο όρο τθσ μζχρι τϊρα βακμολογία μασ χωρίσ αυτι (Αυτι 

θ επιλογι δεν ζχει ρίςκο) αλλά αν ζχουν γίνει λίγεσ ιςτιοδρομίεσ 
και για κάποιο λόγο δεν ζχουμε πάει  καλά τότε δεν είναι 
ενδεδειγμζνθ , αυτό πρζπει να το κζςουμε. 

• Σον μζςο όρο όλων των βακμολογιϊν τθσ ςειράσ εκτόσ από αυτι  
(Αυτό περιζχει ρίςκο από μια OCS, ι μια ακφρωςθ και πρόςκετθ 
αγωνία μζχρι το τζλοσ) 

• Ακφρωςθ τθσ ιςτιοδρομίασ 
• Κάτι άλλο 
• Μποροφμε επίςθσ να ηθτιςουμε, ο μζςοσ όροσ να εφαρμοςτεί 

για ζναν αρικμό ιςτιοδρομιϊν, αν ζχουμε ςοβαρι ηθμιά και δεν 
προλαβαίνουμε να το διορκϊςουμε, πρζπει όμωσ και αυτό να 
αποδειχτεί 

 

ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ 

Η αίτθςθ αποκατάςταςθσ για πρόωρθ εκκίνθςθ ι παράβαςθ του κανόνα 
P, I, Z, Z&I, Black γίνεται δφςκολα δεκτι. 

Ο αγωνιηόμενοσ κα πρζπει να αποδείξει ταυτόχρονα: 
• Σο ςφάλμα τθσ Επιτροπισ (π.χ. ςτθν αναγνϊριςθ ι ςτθν 

διαδικαςία) 
• και το ότι δεν παρζβθ τον αντίςτοιχο κανόνα.  «..χωρίσ δικό του 

λάκοσ» 
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Πωσ μποροφμε να το χειριςτοφμε αν είμαςτε ςίγουροι για τθν 
ακωότθτα μασ; 

• Να ηθτιςουμε από τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Αγϊνων να μασ 
πει ςχετικά με το που μασ είδε και να ακοφςουμε το καςετόφωνο 
με τθν καταγραφι  

• Ή να κατακζςουμε αίτθςθ για Rescoring (τουσ πολφ μεγάλουσ 
αγϊνεσ υπάρχουν αρκετά βοθκιματα όπωσ βίντεο κ.λ.π.. 
Μποροφμε να ηθτιςουμε αντίγραφο τθσ καταγραφισ) 

Αν δεν επιλυκεί το κζμα, προκφψουν ςτοιχεία  που μασ βοθκοφν και 
επιπλζον είμαςτε ςίγουροι για τθν ακωότθτα μασ, τότε μόνο 
κατακζτουμε αίτθμα αποκατάςταςθσ.  
 

Πωσ τθν υποςτθρίηουμε: 
x Όςον αφορά το φάλμα Επιτροπισ, πρζπει ι να αποδείξουμε το 

λάκοσ τθσ διαδικαςίασ π.χ. το θχθτικό ι αρκεί να 
δθμιουργιςουμε αμφιβολία για τθν αναγνϊριςθ 

x Για τθν παράβαςθ πρζπει να πείςουμε ότι ιμαςταν ςε αςφαλι 
κζςθ με τθν χριςθ μαρτφρων 

ΠΡΟΟΧΗ:  

Η ISAF ζχει κζςει ςαν policy ςε κάποιουσ αγϊνεσ ότι τυχόν Αίτθςθ για 
Αποκατάςταςθ για πρόωρθ εκκίνθςθ που δεν γίνεται δεκτι κα 
τιμωρείται με DNE, ζτςι είναι προτιμότερο να αποφεφγεται. 

Οποιαδιποτε υπερβολι ι ψζματα ειδικά για τθν κζςθ που 
βριςκόμαςταν ςτθν διαδικαςία κα φζρουν εκδίκαςθ για αντιακλθτικι 
ςυμπεριφορά και επερχόμενο DNE. 


