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Μέρος 2ο 



Πριν τον αγώνα 



 Είναι ασφαλής η διεξαγωγή του αγώνα? 
 Εγινε έλεγχος και προετοιμασία υλικού? 

(Ελεγχος σημαντήρων, σημαιών, ηχητικών, VHF κλπ) 

 Εγινε συνάντηση με την ομάδα σου ?  
◦ Δόθηκαν οδηγίες ?  
◦ Εγινε συγχρονισμός χρονομέτρων ? 

 

Πριν τον αγώνα - Οργάνωση 
 



 Ελεγξε τους κανονισμούς της κλάσης για το ανώτερο 
και κατώτερο όριο έντασης ανέμου που επιτρέπεται 
να κάνεις αγώνα. 

 Ένας σταθερός άνεμος μπορεί να παίζει μερικές 
μοίρες. 

 Χρειάζεται αρκετός χρόνος για να προσδιορίσεις την 
μέση ένταση και κατεύθυνση του ανέμου. 

 

Καιρικές συνθήκες 
 



 Κάνε συνεχείς μετρήσεις τουλάχιστον για μία ώρα, και 
συσχέτισε τις με την πρόγνωση ανέμου που έχεις. 
Χρησιμοποίησε μετρήσεις από τα σκάφη τοποθέτησης 
σημαντήρων 
 

 Αποφάσισε για την κατεύθυνση της γραμμής 
εκκίνησης 

 
 Η κατεύθυνση του πρώτου σκέλους μπορεί να είναι 

διαφορετική από αυτή της γραμμής εκκίνησης. 
  

 
 
Καιρικές συνθήκες 
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Καιρικές συνθήκες 
 

 Ελεγχος και 
καταγραφή έντασης 
και διεύθυνσης ανέμου 
τουλάχιστον 1 ώρα 
πριν την εκκίνηση σε 
χρονικά διαστήματα 2 
– 5 λεπτών. 

 Μπορεί να 
περιλαμβάνει και 
στοιχεία από 
μετρήσεις των σκαφών 
τοποθέτησης σημείων 



Εκκίνηση 



 
 Η γραμμή εκκίνησης να είναι σωστή 
 Να επιβάλλεται ποινή μόνον μετά από Γενική 

Ανάκληση με σωστή γραμμή 
 Να μην προστατεύουμε μία λάθος γραμμή με ποινές 
 Να μην προχωρούμε σε εκκίνηση αν η γραμμή δεν 

είναι σωστή 

Φιλοσοφία της εκκίνησης 
 



Γραμμή εκκίνησης 



 Αγκυροβόλησε το σκάφος της Ε.Α. έτσι ώστε να μπορεί να αλλάξει 
η διαδρομή σε περίπτωση αλλαγής του ανέμου. 
 

  Χρησιμοποίησε πολύ μακρύ αγκυρόσχοινο. 
 
 Υπολόγισε το μήκος της γραμμής (εξαρτάται από τύπο σκάφους 

και καιρικές συνθήκες, ενδεικτικά σκάφη Χ 1,3 – 1,5) 
 

 ΠΡΙΝ  από το προπαρασκευαστικό σήμα, έλεγξε και διόρθωσε  την 
γραμμή εκκίνησης.  Διόρθωσε τις θέσεις των σημαντήρων ώστε να 
μπορέσουν τα σκάφη να μοιραστούν σε όλο το μήκος της 
γραμμής. 

Πως στήνουμε μία γραμμή εκκίνησης 
 



 Να είναι κάθετη στον άνεμο (sailing wind) 
 

 Να έχει το σωστό μήκος 
 

 Σωστή γραμμή εκκίνησης επιτρέπει στα σκάφη να κατανέμονται σε όλο το 
μήκος της γραμμής. 

 
 Συγκέντρωση των σκαφών στα άκρα της γραμμής, πίσω από το σκάφος 

εκκίνησης ή μακριά από την γραμμή μπορεί να σημαίνει λάθος γραμμή. 
 

 Ελεγξε την γραμμή και εξέτασε την περίπτωση αναβολής πριν την 
εκκίνηση. 
 

Χαρακτηριστικά γραμμής εκκίνησης 
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Γραμμή εκκίνησης 
 



Διαδικασία εκκίνησης 



Προειδοποιητικό 5 
λεπτά 

Προπαρασκευαστικό 
4 λεπτά 

1 λεπτό πριν την 
εκκίνηση 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

Διαδικασία εκκίνησης 5 λεπτών 
 (Σύμφωνα με RRS 26) 



 Μην τις χρησιμοποιήσεις εκτός εάν είναι απόλυτη 
ανάγκη.  

 Περισσότερο δημιουργούν παρά σώζουν προβλήματα 
 Είναι πολύ ουσιώδες να είναι σωστή η γραμμή 
 Είναι πολύ άσχημο να τιμωρείται ο στόλος λόγω λάθους 

του Race Officer ή λόγω αλλαγής διεύθυνσης ανέμου! 

Ποινές εκκίνησης 
 



Ποινές εκκίνησης 
 

• Τελευταίο λεπτό πριν την εκκίνηση παραβίαση της γραμμής εκκίνησης ή των 
προεκτάσεων της. 

• Πρέπει να ιστιοδρομήσει διασταυρώνοντας μια από τις προεκτάσεις της, 
προς την προ της γραμμής εκκίνησης πλευρά, πριν εκκινήσει 

• Τελευταίο λεπτό πριν την εκκίνηση στο τρίγωνο μεταξύ γραμμή εκκίνησης 
και Μ1. 

• Ποινή : Ακύρωση χωρίς ακρόαση. Δεν μεταφέρεται 

• Τελευταίο λεπτό πριν την εκκίνηση στο τρίγωνο μεταξύ γραμμή εκκίνησης 
και Μ1 

• Ποινή : Ακύρωση χωρίς ακρόαση. Μεταφέρεται σε νέα εκκίνηση ή 
επανάληψη. Δεν μεταφέρεται αν δοθεί αναβολή ή εγκατάλειψη πριν την 
εκκίνηση. Σε γενική ανάκληση ή εγκατάλειψη μετά την εκκίνηση επίδειξη αρ. 
ιστίου. Παραβίαση DNE 

           (*) Μπορεί να δοθεί και συνδυασμός των σημαιών «Ι» και «Z» 

• Τελευταίο λεπτό πριν την εκκίνηση στο τρίγωνο μεταξύ γραμμή εκκίνησης 
και Μ1 

• Ποινή 20% των συμμετοχών. Μεταφέρεται σε νέα εκκίνηση ή επανάληψη. Δεν 
μεταφέρεται αν δοθεί αναβολή ή εγκατάλειψη πριν την εκκίνηση 

30.1 

30.2 

30.3 



Ποινές εκκίνησης – Κανόνας 30.1  
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Wind 

Windward Mark 
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Wind 



Ποινές εκκίνησης – Κανόνες 30.2 , 30.3. “U” Flag  
 

NOT OCS OCS 
Area 

Windward Mark 
Mark #1 

Start Line 

Wind 



 Μέχρι το προειδοποιητικό 
◦ Ανακοίνωση διαδρομής, σημαίες «Υ», & «Ο» 

 Μέχρι το προπαρασκευαστικό (έναρξη ιστιοδρομίας) 
◦ Ελεγχος και οριστικοποίηση γραμμής εκκίνησης 

 Μέχρι το λεπτό 
◦ Οριστικοποίηση σημείου Μ1 για εκκίνηση με «Ζ», «U», «Β» 

 Πριν το σήμα εκκίνησης 
◦ Σημαίες «ΑΡ», «ΑΡ/Α», «ΑΡ/Η»  ή 
◦ Σημαίες «Ν/Α», «Ν/Η» 

Ενέργειες πριν την εκκίνηση 
 



 Στάσου πίσω από το κατάρτι και τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά. 
Μην πέσεις έξω από το σκάφος! 

 
 Σκόπευσε προς το pin-end 
 
 Όρισε και κάποιον άλλο να ελέγχει την γραμμή. 

 
 Κάνε το ίδιο και στο pin-end. 

 
 Κατάγραψε τα πάντα στο μαγνητόφωνο σου (τουλάχιστον 90 

δευτερόλεπτα πριν την εκκίνηση). 

Ελεγχος της γραμμής 
 



Χρήση VHF 
 Αμέσως μετά το σήμα εκκίνησης ο υπεύθυνος του Pin-End (*) 

φωνάζει ΔΥΟ μόνο αριθμούς. 
 Ο πρώτος αριθμός είναι ο αριθμός των σκαφών που έχουν 

αναγνωριστεί σαν OCS. 
 Ο δεύτερος αριθμός είναι ο συνολικός αριθμός των OCS σκαφών. 
 Τώρα – αμέσως - πρέπει εσύ να αποφασίσεις εάν πρέπει να δώσεις  

μερική ή  γενική ανάκληση. 
Χρήση κινητού τηλεφώνου 
 Συνεχής επικοινωνία στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα πριν την 

εκκίνηση. 
 Αμέσως μετά το σήμα της εκκίνησης μπορείς να αποφασίσεις εάν 

πρέπει να δώσεις  μερική ή  γενική ανάκληση. 
 
 

 (*) Συνίσταται στο Pin End να υπάρχουν τουλάχιστον 2 άτομα 

Επικοινωνία με το Pin End 
(χρήση VHF ή κινητού τηλεφώνου) 
 



Αναβολή στην διαδικασία εκκίνησης  
Ανακλήσεις 



 Η Επιτροπή Αγώνων θα αναβάλλει μία  
ιστιοδρομίας κατά την διαδικασία εκκίνησης  
εάν συντρέχουν λόγοι που δεν θα επιτρέψουν μία σωστή 
εκκίνηση όπως: 
◦ Η μεταβολή της μέσης διεύθυνσης του ανέμου είναι μεγαλύτερη 

των 100. 
◦ Εάν οι θέσεις που παίρνουν τα σκάφη στην γραμμή εκκίνησης, 

δείχνει ότι θεωρούν ότι το ένα άκρο της γραμμής ευνοείται. 
◦ Λάθος μήκος ή γωνία της γραμμής εκκίνησης 
◦ Λάθος στην χρονομέτρηση 
◦ Αλλα σκάφη που παρεμβαίνουν στα αγωνιζόμενα σκάφη 

 

Αναβολή πριν την εκκίνηση 
 



 Η Επιτροπή Αγώνων θα σημάνει μερική  
 ανάκληση μόνον αν είναι βέβαιη ότι έχει αναγνωρίσει 

όλα τα σκάφη που είναι OCS 
 Η Επιτροπή Αγώνων θα επιδείξει την σημαία «Χ» με ένα 

ηχητικό το συντομότερο δυνατό.  
 Σε καμία περίπτωση μία μερική ανάκληση δεν θα δοθεί 

αργότερα από 5 δευτερόλεπτα από το σήμα της εκκίνησης. 
 Η σημαία θα παραμείνει ανηρτημένη μέχρις ότου όλα τα OCS 

σκάφη έχουν επανορθώσει ή το αργότερο 4 λεπτά μετά την 
εκκίνηση ή 1 λεπτό πριν από ένα μεταγενέστερο σήμα 
εκκίνησης, οποιοδήποτε από αυτά γίνει νωρίτερα. 

 Δεν επιδεικνύεται με Black Flag 
 

Μερική Ανάκληση 
 



 Εάν η Επιτροπή Αγώνων δεν έχει  
 αναγνωρίσει όλα τα σκάφη που είναι OCS, θα σημάνει 

γενική ανάκληση επιδεικνύοντας το πρώτο επαναληπτικό 
με 2 ηχητικά. 

 Η Επιτροπή Αγώνων δεν θα σημάνει ποτέ μία Γενική 
Ανάκληση μετά από μία μερική. 

 Το προειδοποιητικό σήμα για μία νέα εκκίνηση της 
ανακληθείσας κλάσης πρέπει να δίνεται ένα λεπτό μετά την 
υποστολή του Πρώτου Επαναληπτικού ( με ένα ηχητικό 
σήμα) 
 
 

Γενική Ανάκληση 
 



Στήσιμο πόρτας 



 Το μήκος της πόρτας θα είναι περίπου 10 μήκη σκάφους. 
 

 Τοποθετείται κάθετη προς τον sailing wind. 
 

 Μπορεί να είναι απαραίτητες  διαφοροποιήσεις για να 
διορθωθεί η επίδραση του ρεύματος 
 

 Τα σημεία στροφής 4p/4s θα τοποθετούνται μετά την 
εκκίνηση (τελευταία εκκίνηση μιας σειράς εκκινήσεων) 
 

 
 
Στήσιμο πόρτας 
 



Κατά την διάρκεια της 
ιστιοδρομίας 



 Συνεχής παρακολούθηση 
◦ Διεύθυνση και ένταση ανέμου 
◦ Πως ταξιδεύουν τα σκάφη ? 
◦ Η διάρκεια του αγώνα παραμένει στα επιθυμητά / επιτρεπόμενα όρια? 
◦ Τα σημεία στροφής είναι στην θέση τους? 

 Εκπεσμός σημαντήρα (Αντικατάσταση σημείου) 
 Επιβράχυνση διαδρομής 
 Εγκατάλειψη ιστιοδρομίας 
 Κανόνας 42   
 Αλλαγή διαδρομής 

 

Ενέργειες Επιτροπής Αγώνων κατά την διάρκεια της 
ιστιοδρομίας 
 



 Αλλαγή αριστερά 
 

                      +            ή  0000 

 Αλλαγή δεξιά   
 

                      +            ή  0000 
 Αλλαγή μήκους 

 

                      +                 ή  

Αλλαγή σημείου στροφής 
 

+ - 



 Αλλαγή στην διεύθυνση του ανέμου 
◦ Σταθερή αλλαγή ανέμου< 100 καμία αλλαγή στο στίβο 
◦ Αλλαγή ανέμου μεταξύ 100 και 150 εξετάζουμε αλλαγή στίβου κυρίως αν 

πιστεύουμε ότι η αλλαγή θα διατηρηθεί 
◦ Σταθερή αλλαγή > 150 αλλάζουμε τον στίβο. 
◦ Σταθερή αλλαγή > 450 εξετάζουμε την επίδραση που έχει στην ιστιοδρομία . 

Η Επιτροπή μπορεί να αλλάξει τον στίβο ή να εγκαταλείψει την ιστιοδρομία. 
 

 Αλλαγή στην ένταση του ανέμου 
◦ Αύξηση έντασης ανέμου μεταβολή μήκους σκέλους μέχρι 150% αρχικού 

μήκους 
◦ Μείωση έντασης ανέμου μεταβολή μήκους σκέλους μέχρι 50% αρχικού 

μήκους 
 

Αλλαγή σημείου στροφής 
 



 Μη την κάνετε εκτός εάν είναι απαραίτητο 
 Καλό είναι να έχεις διαφορετικούς σημαντήρες. 
 Μην την κάνετε αν δεν είστε σίγουροι ότι θα πετύχει 
 Μερικές φορές δεν είναι πρακτικό να αλλάζεις σημαντήρες, 

ιδίως σε αγώνες μικρού μήκους. 

Αλλαγή σημείου στροφής 
 



 Σε σημαντικούς αγώνες δεν επιτρέπεται να γίνει 
επιβράχυνση της διαδρομής. 

 Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται από τον χρόνο και 
όχι από την απόσταση.  

 Για να το πετύχει αυτό ο RO πρέπει συνεχώς να 
παρακολουθεί το χρόνο κάθε σκέλους.  

 Το μήκος κάθε σκέλους μπορεί να διορθώνεται 
προκειμένου να επιτευχθεί ο καθορισμένος χρόνος  
με                            και                               ή              

 + - 

Αλλαγή σημείου στροφής 
 



Αλλαγή σημείου στροφής 
Θέση σκάφους που σημαίνει την αλλαγή 
 



 Σε κάθε σκάφος πόντισης σημαντήρα πρέπει πάντα να 
υπάρχει: 
◦  Το σήμα ‘M’ το διεθνούς κώδικα,  
◦  εφεδρικές άγκυρες και σχοινιά, 
◦  ένα όργανο για ηχητικά σήματα. 

 Επανάφερε εάν είναι δυνατόν στη θέση του τον 
σημαντήρα που ξέπεσε. Εάν ο αγώνας γίνεται άδικος, 
πρέπει να τον εγκαταλείψεις. Μετακίνησε τον παλαιό 
σημαντήρα και βάλε τον ποντιστή να δείχνει το Μ και να 
δίνει το σωστό ηχητικό σήμα. 

Εκπεσμός σημαντήρα 
 



 
 Οι κανόνες για την επιβράχυνση της διαδρομής 

ευρίσκονται στο βιβλίο των Κανονισμών. Μη τους 
επαναλάβεις στις Οδηγίες Πλου.  

 Η επιβράχυνση διαδρομής πρέπει να ακούγεται και να 
φαίνεται ΚΑΘΑΡΑ. Μπορεί να επηρεάσει την τακτική του 
αγώνα αυτών που πάνε να τερματίσουν.  

Ποια είναι η ελάχιστη διάρκεια ιστιοδρομίας 
προκειμένου να επιβραχύνουμε ; 

Επιβράχυνση διαδρομής 
 



Επιβράχυνση διαδρομής 
Θέση σκάφους που σημαίνει την επιβράχυνση 
 



 Μετά το σήμα της εκκίνησης η  
επιτροπή αγώνων μπορεί να εγκαταλείψει τον αγώνα 
(επιδεικνύοντας την σημαία Ν, Ν πάνω από Η, ή Ν πάνω από 
Α, με τρία ηχητικά σήματα) λόγω  
◦ Ενός σφάλματος κατά την διαδικασία εκκίνησης 
◦ Κακών καιρικών συνθηκών 
◦ Ανεπαρκούς ανέμου πράγμα που καθιστά απίθανο τον τερματισμό 

οποιουδήποτε σκάφους εντός του χρονικού ορίου 
◦ Απώλειας σημείου ή ευρισκομένου εκτός θέσεως 
◦ Οποιασδήποτε άλλης αιτίας που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια ή 

τον δίκαιο συναγωνισμό.  
 Εντούτοις, εφόσον υπάρχει ένα σκάφος που έχει διατρέξει 

την διαδρομή και έχει τερματίσει, η επιτροπή αγώνων πρέπει 
να μην εγκαταλείψει τον αγώνα χωρίς να λάβει υπόψη τις 
συνέπειες για όλα τα σκάφη του αγώνα ή της σειράς αγώνων.  

Εγκατάλειψη ιστιοδρομίας 
 



 
 

 Η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να επιτρέψει να μην 
εφαρμόζεται ο κανόνας 42 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τους κανόνες των κλάσεων) μόνον αν η ταχύτητα του 
ανέμου είναι πιθανό να παραμείνει σταθερή πάνω από τα 
προβλεπόμενα όρια σε όλη την έκταση του στίβου. 

 Η Επιτροπή Αγώνων πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή 
ενστάσεων πριν επιδείξει οποιοδήποτε σήμα.  Αν αυτό δεν 
είναι δυνατόν δεν θα γίνει καμία αλλαγή. 

Εφαρμογή κανόνα 42 
 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

 Σκάφος εκκίνησης 
◦ Επίδειξη σημαίας «Ο» πριν ή μαζί με το προειδοποιητικό 
◦ Υποστολή σημαίας «Ο» μαζί με σήμα εκκίνησης 
◦ Αν η ένταση του ανέμου πέσει κάτω από το όριο, αναβολή πριν 

την εκκίνηση 
 

 Σημείο στροφής 
◦ Επίδειξη σημαίας «Ο» με επαναλαμβανόμενα ηχητικά 
◦ Υποστολή σημαίας «R» με επαναλαμβανόμενα ηχητικά 

Εφαρμογή κανόνα 42 
 



Τερματισμός 



 Σε ένα τερματισμό όρτσα στήσε την γραμμή τερματισμού σε 
γωνία 900 με τον άνεμο. 

 Όταν τα σκάφη τερματίζουν λασκάδα ή πρίμα, στήσε τη 
γραμμή στις 900 σε σχέση με την πορεία των σκαφών που 
τερματίζουν. 

 Μία γραμμή τερματισμού μήκους 50 - 60 μέτρων είναι αρκετή 

Στήσιμο γραμμής τερματισμού 
 



 Δεν είναι υποχρεωτικό το ηχητικό 
 Ένα άτομο πρέπει να διαβάζει τα νούμερα και να 

μαγνητοφωνεί και ένα άλλο να τα καταγράφει. 
 Να έχεις δύο ζεύγη αναγνωστών / γραφέων για κάθε στόλο.  
 Κάθε ομάδα αναγνώστου / γραφέα πρέπει να επικοινωνεί 

ήσυχα μεταξύ της.  
 Σημειώστε ΟΛΑ τα σκάφη που τερματίζουν, έστω και εάν 

γνωρίζετε ότι έχουν παραβεί κάποιο κανονισμό.. 
 Καταγράψτε τα πάντα στο μαγνητόφωνο! 
 Τα ίδια πρέπει να γίνουν και στο pin-end. 

  Τερματισμός 
 



 Ένα σκάφος που παραλείπει να παρακάμψει ένα 
σημαντήρα δεν μπορεί να ακυρωθεί. Σημείωσε την 
ώρα και την θέση που τερμάτισε και κατάθεσε μια 
ένσταση.  

 Ένα σκάφος που είναι OCS δεν μπορεί να επηρεάσει 
το χρονικό όριο. Σημείωσε την ώρα και την θέση 
τερματισμού αλλά το πρώτο σκάφος που εκκίνησε 
κανονικά είναι αυτό που καθορίζει το χρονικό όριο 
έστω και εάν έχει τερματίσει 3ο ή 4ο. 

 
 
Τερματισμός 
 



 Ένα σκάφος για να τερματίσει κανονικά πρέπει να 
«καθαρίσει» την γραμμή τερματισμού. 

 Εάν ένα σκάφος όταν διασχίζει την γραμμή και πριν 
την «καθαρίσει» αγγίξει ένα σημαντήρα υπόκειται 
στον Κανόνα 31.1 και πρέπει να κάνει ποινή. 

 Στα ISAF Cases και ISAF Q&A υπάρχουν πολλές 
αναφορές που διευκρινίζουν θέματα τερματισμών 
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 Κατάγραψε όλες τις σημαίες ενστάσεων όταν και 
όποτε τις δεις.. 

 Δεν είναι υποχρεωτικό εκτός εάν αναγράφεται στις 
Ο.Π. Αλλά μπορεί να βοηθήσει την Επιτροπή 
Ενστάσεων ως προς την εγκυρότητα μίας ένστασης. 

 Μην επιτρέπεις στους αθλητές να έλθουν δίπλα στο 
σκάφος τερματισμού κατά την διάρκεια των 
τερματισμών. Χρησιμοποίησε ένα άλλο σκάφος για 
την καταγραφή των ενστάσεων εάν αυτό απαιτείται 
από τις Οδηγίες Πλου. 
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