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Κώστας Τσαντίλης, IJ, Θανάσης Παπαντωνίου IRO,  N. Παπαγεωργίου  
NRO  

με την συμβολή των  
Παύλου Σκυλίτζη IJ-NRO, Μιχάλη Μιτάκη ΙJ-NRO, Βασίλη Κασκούρα IRO 

Μέρος 3ο 



Διαδρομές 



 Προγνώσεις του καιρού. 
 Τοπικοί παράγοντες που επηρεάζουν την γενική 

πρόγνωση του καιρού. 
 Κατεύθυνση των ρευμάτων και της παλίρροιας. 
 Ύψος, ώρα και δύναμη της παλίρροιας. 
 Βάθος και διαμόρφωση βυθού. 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαδρομές 
 



Διαδρομές 

 Αγώνες τριγώνου 
◦ Διαδρομές ελεγχόμενου στίβου 
 Ορτσα – πρίμα 
 Τραπεζοειδείς 
 Τριγωνικές 
 Συνδυασμός 

 Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 
◦ Διαδρομές ελεγχόμενου στίβου 
◦ Παράκτιες διαδρομές 
◦ Διαδρομές Ανοικτής Θαλάσσης 



Διαδρομές (αγώνες τριγώνου) 

 Στους σημαντικούς αγώνες χρησιμοποιούνται οι διαδρομές 
 
◦ Παλινδρομική διαδρομή (Ορτσα – πρίμα) 
◦ Τραπεζοειδής διαδρομή 

 
 Το μήκος της διαδρομής ορίζεται με βάση τον επιθυμητό 

χρόνο διάρκειας της ιστιοδρομίας (Target Time). 
 
 
 



Διαδρομές 

 
 
 
 
 
 

Παλινδρομική διαδρομή (Ορτσα – πρίμα) 

ΤΥΠΟΙ 
 
L1   1 όρτσα – 1 πρίμα 
L2   2 όρτσα – 2 πρίμα 
L3   3 όρτσα – 3 πρίμα 



Διαδρομές 

 
 
 
 
 
 

Παλινδρομική διαδρομή (Ορτσα – πρίμα) – Παραλλαγές 



Διαδρομές 

Παλινδρομική διαδρομή (Ορτσα – πρίμα) 
 

 Υπάρχει άμεση εποπτεία και έλεγχος από το σκάφος εκκίνησης 
 

 Είναι πολύ πιο εύκολες οι αλλαγές του στίβου. 
 

 Αποτελεί πρώτη επιλογή ορισμένων κλάσεων 
 
 
 
 
 



Διαδρομές 
Τραπεζοειδής διαδρομή 

• Εσωτερική γωνία 600 για σκάφη 
με μπαλόνι. 

• Εσωτερική γωνία 700 για σκάφη 
χωρίς μπαλόνι. 

ΤΥΠΟΙ 
 
Εξωτερική - Outer 
O2   2 όρτσα 
O3   3 όρτσα 
O4   4 όρτσα  
 
Εσωτερική - Inner 
I2   2 όρτσα 

I3   3 όρτσα 

I4   4 όρτσα  

 



Διαδρομές 
Τραπεζοειδής διαδρομή - Παραλλαγές 



Τραπεζοειδής διαδρομή 
 

 Σκέψου το τραπέζιο σαν δύο ξεχωριστές διαδρομές 
όρτσα/πρίμα, ενωμένες. 
 

 Μπορούν να τρέξουν δύο κλάσεις συγχρόνως 
χρησιμοποιώντας την ίδια γραμμή εκκίνησης/τερματισμού 
αλλά σε διαφορετικές διαδρομές. (εσωτερική – εξωτερική) 
 

 Όταν έχεις πολλά σκάφη σε μια κλάση, μπορείς να τα χωρίσεις 
σε ομάδες και να τρέχουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές 
διαδρομές. Αυτό ελαττώνει τον αριθμό των σκαφών στην 
γραμμή εκκίνησης και την κάνει πιο δίκαιη.  

Διαδρομές 



Διαδρομές 

 Η ISAF με σκοπό να διευκολύνει το σωστό και γρήγορο  
στήσιμο μιας διαδρομής ακόμα και από μη ιδιαίτερα 
έμπειρους Race Officers έχει δημιουργήσει και εξελίσσει 
συνεχώς τα ακόλουθα εργαλεία: 
◦ Πίνακες υπολογισμού του μήκους της διαδρομής ανάλογα με το 

επιθυμητό target time και την ένταση του ανέμου για όλες τις 
ολυμπιακές κατηγορίες. 

◦ Πίνακες υπολογισμού της απόστασης και της γωνίας κάθε σημείου 
στροφής μιας τραπεζοειδούς διαδρομής από ένα σημείο αναφοράς 
(reference point) που ευρίσκεται κοντά στο σκάφος της επιτροπής 

 
 
 



Target Times – 470 Men , Trapezoid 
 

Ανεμος 10kts, Target time 60 λεπτά 
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Course reference charts - notes 
 



Trapezoid Course 700 , interior angles 
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