
 RO 
 DRO 
 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ 
 ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 
 ΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 
 COURSE REPRESENTATIVE  
 

 Επιτροπή στο σκάφος εκκίνησης 
                 



 Τα σκάφη πόντισης σημαντήρων πρέπει να είναι 
γρήγορα, ευέλικτα και σταθερά, ικανά να 
μεταφέρουν μερικές σημαδούρες και τις άγκυρές 
τους. 

 Τα σωστικά σκάφη πρέπει να είναι γρήγορα, 
σταθερά και ευκίνητα. 

 Τα σκάφη εφοδιασμού πρέπει να μπορούν να 
μεταφέρουν αρκετά άτομα, και να έχουν κάλυμμα ή 
καμπίνα. 

 Τα σκάφη Pin End και τερματισμού πρέπει να 
διαθέτουν ιστό ή θέση στερέωσης ιστού. 
 
 

 Αλλα βοηθητικά σκάφη 
                 



Αλλα βοηθητικά σκάφη 
                 



 Σκάφος Pin End 
• Τουλάχιστον 2 άτομα εκ των οποίων ο ένας βοηθός 

race officer 
 Σκάφος τερματισμού 

• RO 
• DRO 
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
• Σε σημαντικούς αγώνες συνίσταται να υπάρχει και  

δεύτερη ομάδα 
 Σκάφη πόντισης σημαντήρων. 

• Δύο άτομα 
 

 

 Επιτροπές στα βοηθητικά σκάφη 
                 



 Υλικά αγκυροβολίας 
 Τους απαραίτητους σημαντήρες με υλικά αγκυροβολίας 
 Οργανα μέτρησης ανέμου 
 Σημαίες και λοιπά σήματα 
 Θέσης, «C», «M», «S», «O», «R», «N», κόκκινη, πράσινη, 

μπλε κλπ. 
 Ηχητικά 
 Εντυπα και υλικά γραφής 
 

 Υλικά αγώνων στα σκάφη                 



   ΌΛΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ Ε.Α. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ 
ΕΝΤΥΠΑ: 

 
• Φύλλα έναρξης 
• Φύλλα τερματισμού 
• Φύλλα διελεύσεων 

• Στυλό και μολύβια 

• Τουλάχιστον ένα βιβλίο κανονισμών 

 Εντυπα αγώνων                 





 Παρατηρητικός 

 Οργανωτικός (πρόγραμμα /εξοπλισμός) 

 Ηρεμος 

 Ικανότητα διαχείρισης ατόμων 

 Διαβασμένος 

 Και κυρίως να παίρνει αποφάσεις 

Μία λάθος απόφαση είναι καλύτερη από καθόλου 

απόφαση 
 
 

 Ιδιότητες Race Officer                 



 Νιτσεράδα, σωσίβιο. 
 Ανεμόμετρο & ανεμοδείκτη. 
 Πυξίδα σκόπευσης χειρός. 
 Μαγνητόφωνο, Χρονόμετρο, VHF. Κινητό Τηλέφωνο 

(με τοπικό SIM) 
 Βοηθήματα στησίματος του στίβου 
 Φορητό GPS 
 Κυάλια 
 Σφυρίχτρα 

 Προσωπικά εργαλεία του Race Officer 
                 



 Μελέτησε τις Οδηγίες Πλου 
 Βεβαιώσου ότι δεν υπάρχουν θέματα ασφάλειας 
 Δες την πρόβλεψη του καιρού 
 Ανάπτυξε το τρόπο εργασίας 

 Ποία είναι η ανώτερη και κατώτερη ένταση ανέμου για να δοθεί 
εκκίνηση? 

 Ποίο σημαντήρα να ποντίσεις πρώτα? 
 Πως θα τοποθετήσεις τους σημαντήρες? 

 Οργάνωσε την Ομάδα σου 
Να είσαι ξεκάθαρος όταν αναθέτεις καθήκοντα. 

 Προετοίμασε τα υλικά σου 
 Προγραμμάτισε τις κινήσεις σου 

 Race Officer’s working plan - 1 
                 



 Να είσαι έτοιμος να προσαρμόσεις τον τρόπο εργασίας 
σου ώστε να ταιριάζει στην εμπειρία της επιτροπής σου 
και στις ανάγκες των στίβων. 
 

  

 Race Officer’s working plan - 2 
                 



Briefings 



(Προγραμματισμένη εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας 11:00) 
 

 08:30 Συνάντηση στο γραφείο της Ε.Α. 
 08:45 Ενημέρωση της Επιτροπής (briefing) 
   RO, DRO, Σωστικά, Ποντιστές 
              σημαντήρων, Γραμματέας Επιτρ., συγχρονισμός 

  χρονομέτρων κλπ 
   09:00 Η Ε. Α. Βγαίνει στη θάλασσα 
 09:30 Αρχίζει να ελέγχει τον άνεμο 
 10:30 Αρχίζει να στήνει το στίβο 
 11:00 Εκκίνηση 

 Ημερήσιο πρόγραμμα Επιτροπής Αγώνων                



 Πρέπει να δοθεί έμφαση στην ακρίβεια. 
 Ενημέρωσε τους για το πως σκοπεύεις να στήσεις το στίβο. 
 Προσδιόρισε την ευθύνη της Ε.Α.  για την σωστή και δίκαιη 

διεξαγωγή του αγώνα. 
 Ο ρόλος του υπεύθυνου για τα σωστικά μέσα 
 Διαδικασίες ραδιοεπικοινωνίας. Μην επιτρέψετε άσκοπες 

φλυαρίες. 

 Race Committee Briefing 
                 



 Να είσαι αξιόπιστος, να μη μιλάς όταν γίνεται θόρυβος, ύψωσε 
τον τόνο της φωνής σου για να σε ακούν οι τελευταίοι. 

 Καλωσόρισε τους αθλητές. 
 Να είσαι σύντομος, δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τις Ο.Π. 

λεπτομερώς. 
 Εξήγησε τυχόν ασυνήθιστα χαρακτηριστικά της διαδρομής. 
 Όλες οι ερωτήσεις να υποβάλλονται εγγράφως και οι 

απαντήσεις να δημοσιεύονται στον Επίσημο Πίνακα 
Ανακοινώσεων. 

 Ενημέρωση των αθλητών 
                 



ISAF Policies 



International Sailing Federation 
 

Race Management Policies for the Olympic 
Sailing Competition and ISAF Events 

(Fleet Racing) 
  
 
 
  

Αυτές οι πολιτικές, αποτελούν οδηγίες για τις Επιτροπές Αγώνων 
   Παραλήψεις τους δεν αποτελούν αιτία για επανόρθωση 

  



 Είναι ένα πλαίσιο οδηγιών που έχει δημιουργηθεί από 
την ISAF με σκοπό την διεξαγωγή αγώνων ιστιοπλοΐας 
υψηλού επιπέδου ανεξάρτητα από τον τόπο διεξαγωγής 
τους και τις τυχόν ιδιαίτερες πρακτικές που 
χρησιμοποιούνται από τους τοπικούς Race Officials. 
 

 Εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλους τους σημαντικούς 
αγώνες που διοργανώνονται από την ISAF, ενώ 
συνίσταται η εφαρμογή τους και σε άλλους σημαντικούς 
αγώνες. 
 

 Δεν είναι κανόνες και δεν αποτελούν λόγο για αίτηση 
αποκατάστασης  

                   ISAF Policies 
                 



 Συνοπτικά δίνονται οδηγίες στα ακόλουθα: 
◦ Ωρες, διαδικασία χρονομέτρησης κλπ. 
◦ Απόφαση να αρχίσει ο αγώνας 
◦ Ελεγχος γραμμής εκκίνησης – διαδικασίες 
◦ Αναβολή ιστιοδρομίας κατά την γραμμή εκκίνησης 
◦ Μερική ανάκληση, γενική ανάκληση, ποινές κατά την εκκίνηση 
◦ Εγκατάλειψη αγώνα 
◦ Προσαρμογή στίβου – αλλαγές 
◦ Κανόνας 42 
◦ Διαδρομές – Στίβος 
◦ Γραμμή εκκίνησης 
◦ Γραμμή τερματισμού – διαδικασίες 
◦ Διορθώσεις στην βαθμολογία 

                   ISAF Policies 
                 



Προκήρυξη και Οδηγίες Πλου 



 
 Πόσες ημέρες θα διαρκέσει 
 Ποίες κατηγορίες θα λάβουν μέρος  
 Αριθμός ιστιοδρομιών ανά ημέρα 
 Αναμενόμενος αριθμός συμμετοχών 
 Στίβοι και σχεδιασμός διαδρομών 
 Θέση γραμμής τερματισμού σε σχέση με τη 

διαδρομή. 

 Κυριότερες πληροφορίες του αγώνα 



 (a)   Η Οργανώτρια Αρχή θα δημοσιεύσει μια προκήρυξη  αγώνα 
που συμφωνεί με τον κανόνα J1. Η προκήρυξη του αγώνα,  
μπορεί να αλλάξει αρκεί να έχει δοθεί έγκαιρη ειδοποίηση. 

  b)   Η Οργανώτρια Αρχή θα διορίσει μια επιτροπή αγώνων και 
όποτε  χρειάζεται, μια επιτροπή ενστάσεων και διαιτητές.  
Όμως, η επιτροπή αγώνων, μια διεθνής ελλανόδικος  
επιτροπή και διαιτητές μπορεί να διορισθούν από την ISAF 
όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς της ISAF. 

57 

Προκήρυξη Αγώνα,  
Διορισμός στελεχών του αγώνα (RRS 89,2) 
                 



 Η Προκήρυξη του αγώνα πρέπει να περιλαμβάνει τις   
πληροφορίες θα βοηθήσουν τους αγωνιζόμενους να αποφασίσουν 
αν θα συμμετάσχουν στην διοργάνωση ή θα παρέχει πληροφορίες 
που θα χρειασθούν πριν γίνουν διαθέσιμες οι οδηγίες Πλου 

 
◦ Τον τίτλο, τόπο, και ημερομηνίες των αγώνων και το όνομα της 

διοργανώτριας αρχής. 
◦  Ότι ο αγώνας θα διέπεται από τους  κανόνες όπως ορίζονται στους 

Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας. 
◦ Μία κατάσταση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που θα διέπουν την  

διοργάνωση  
◦ Προσδιορισμός κάθε κανόνα ο οποίος θα αλλάξει, μία περίληψη των 

αλλαγών και μία δήλωση ότι οι αλλαγές θα εμφανίζονται αναλυτικά στις 
οδηγίες πλου. 
 

 Προκήρυξη Αγώνα – περιεχόμενα (Παρ. J)                



◦ Τις κλάσεις που θα αγωνιστούν, ποιο σύστημα ισοζυγισμού ή βαθμού 
ικανότητας θα χρησιμοποιηθεί  και τις κλάσεις  για τις οποίες αυτό θα 
ισχύσει, τους όρους συμμετοχής  και οποιουσδήποτε περιορισμούς στην 
συμμετοχή. 

◦ Το πρόγραμμα της διοργάνωσης στο βαθμό που είναι γνωστό 
◦ Ότι τα σκάφη θα υποχρεούνται να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και 

θα προμηθευτεί από την οργανώτρια αρχή και άλλες πληροφορίες που 
σχετίζονται με τον Κανονισμό 20. 

◦ Τις διαδικασίες για εγγραφή ή δήλωση συμμετοχής, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους εγγραφής καθώς και των προθεσμιών. 

◦ Επιθεώρηση υλικών, διαδικασίες καταμέτρησης ή απαιτήσεις για 
πιστοποιητικά καταμέτρησης ή πιστοποιητικά βαθμού ικανότητας.  

◦ Τον χρόνο και τόπο στον οποίον θα είναι διαθέσιμες οι οδηγίες πλου. 
 

 Προκήρυξη Αγώνα – περιεχόμενα (Παρ. J)                



◦ Τις διαδρομές που θα πλεύσουν. 
◦ Άρνηση του δικαιώματος έφεσης, υποκείμενη στον κανόνα 70.5 
◦ Το σύστημα βαθμολογίας, εάν είναι διαφορετικό από το σύστημα χαμηλής 

βαθμολογίας του παραρτήματος Α, τον αριθμό των προγραμματισμένων 
ιστιοδρομιών και του ελάχιστου αριθμού που πρέπει να ολοκληρωθούν 
για να είναι έγκυρη η σειρά.  

◦ Έπαθλα 

 Προκήρυξη Αγώνα – περιεχόμενα (Παρ. J)                



 Η Eπιτροπή  Aγώνων πρέπει να εκδώσει γραπτές οδηγίες πλου που είναι 
σύμφωνες με τον κανόνα J2. 

 Όταν αρμόζει, για μια διοργάνωση όπου αναμένονται συμμετοχές από 
άλλες χώρες, οι Οδηγίες Πλου πρέπει να περιέχουν στα Αγγλικά τις 
ισχύουσες  εθνικές διατάξεις. 

  Αλλαγές στις οδηγίες πλου πρέπει να είναι γραπτές και να αναρτώνται 
στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων πριν από την ώρα που δηλώνεται 
στις Οδηγίες Πλου  ή εν πλω να δίνονται σε κάθε σκάφος προ του 
προειδοποιητικού σήματος.  

 Προφορικές αλλαγές μπορεί να δοθούν μόνο εν πλω και μόνο εφόσον η 
διαδικασία αυτή δηλούται στις Οδηγίες Πλου.  

 Οδηγίες Πλου (RRS 90)                 



 Οδηγίες Πλου (Παρ. J)                 



 Οι Οδηγίες Πλου πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 
◦ Ότι ο αγώνας θα διέπεται από τους  κανόνες όπως ορίζονται στους 

Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας. 
◦ Μία κατάσταση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που θα διέπουν την  

διοργάνωση  
◦ Τυχόν αλλαγές στους κανόνες των αγώνων που επιτρέπονται από τον RRS 

86, αναφερόμενοι συγκεκριμένα στον κάθε κανόνα και προσδιορίζοντας 
τις αλλαγές 

◦ Το πρόγραμμα των ιστιοδρομιών, τις κλάσεις που αγωνίζονται και τον 
χρόνο των προειδοποιητικών σημάτων για κάθε κλάση 

◦ Τις διαδρομές και τα αναγνωριστικά τους σημεία αν υπάρχουν 
◦ Περιγραφή των σημείων στροφής, την σειρά και την πλευρά που θα 

παρακαμφθούν. 
 

 Οδηγίες Πλου (Παρ. J) 



◦ Περιγραφή των γραμμών εκκίνησης και τερματισμού, των αναγνωριστικών 
σημαιών των κλάσεων και των άλλων σημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 

◦ Το χρονικό όριο τερματισμού αν υπάρχει 
◦ Το σύστημα ισοζυγισμού αν υπάρχει 
◦ Το σύστημα βαθμολογίας, αν είναι διαφορετικό από το Low Point System 

του Appendix A , ο αριθμός των προγραμματισμένων ιστιοδρομιών και ο 
ελάχιστος αριθμός ιστιοδρομιών που απαιτείται για να είναι έγκυρος ο 
αγώνας 

◦ Την διαδικασία εγγραφής 
◦ Την διαδικασία καταμέτρησης ή ελέγχου 
◦ Την θέση των επίσημων πινάκων ανακοινώσεων 
 

   Οδηγίες Πλου (Παρ. J) 



◦ Την διαδικασία για την αλλαγή Οδηγιών Πλου 
◦ Την θέση των ιστών σημάτων στην ξηρά. 
◦ Την περιοχή των αγώνων 
◦ Τις οποιεσδήποτε ειδικές διαδικασίες για αλλαγή σημείου στροφής, 

επιβράχυνσης ιστιοδρομίας κλπ. 
◦ Διαδικασία ενστάσεων 
◦ Τα έπαθλα 
◦ Οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις της Επιτροπής Αγώνων και των 

αγωνιζομένων. 

   Οδηγίες Πλου (Παρ. J) 
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