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 RRS 90.3 
  
◦ Η Επιτροπή Αγώνων πρέπει να βαθμολογήσει ένα  αγώνα ή μια σειρά 

αγώνων, όπως ορίζει το  Παράρτημα Α χρησιμοποιώντας το   Σύστημα 
Χαμηλής Βαθμολογίας, εκτός εάν οι οδηγίες πλου ορίζουν το Σύστημα 
Επιδοτούμενης Βαθμολογίας ή κάποιο άλλο σύστημα. 

  
◦ Ένας αγώνας πρέπει να βαθμολογηθεί εάν δεν έχει εγκαταλειφθεί και εάν 

ένα σκάφος πλεύσει την διαδρομή σύμφωνα με τον κανόνα 28.1 και 
τερματίσει μέσα στο χρονικό όριο, εάν υπάρχει, έστω και εάν αποσυρθεί 
αφού έχει τερματίσει ή έχει ακυρωθεί. 
 

◦ Όταν η επιτροπή αγώνων από τις δικές της καταγραφές ή παρατηρήσεις 
καθορίσει ότι βαθμολόγησε εσφαλμένα ένα σκάφος, πρέπει να 
διορθώσει το σφάλμα και να θέσει στη διάθεση των αγωνιζομένων τη 
διορθωμένη βαθμολογία. 
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 APPENDIX A 
  
◦ Α2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓ ΩΝΩΝ 
 Σύνολο βαθμών αγώνων με εξαίρεση της χειρότερης 

  
◦ Α4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 Βαθμοί ανάλογα με την θέση τερματισμού  - 1 βαθμό ο πρώτος 
 Βαθμοί για ποινές (DNC, DNF κλπ) συμμετέχοντες συν 1 

  
◦ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 Ένα σκάφος που δεν εκκίνησε (DNS, DNC, OCS), δεν συµµορφώθηκε µε τον 

Κανόνα 30.2 «Ι» ή 30.3 «BF», ή δεν τερµάτισε (DNF), ή αποδέχθηκε ποινή 
σύµφωνα µε τον Κανόνα 44.3(a), ή απεσύρθη (RET), θα βαθµολογηθεί 
ανάλογα από την Επιτροπή Αγώνων χωρίς ακρόαση. Μόνο η Επιτροπή 
Ενστάσεων µπορεί να ενεργήσει διαφορετικά στη βαθµολογία ώστε να 
χειροτερεύει τη βαθµολογία ενός σκάφους 
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◦ Α6 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
 DSQ ή RET Τα επόμενα σκάφη ανεβαίνουν μία θέση 
 RDG Τα επόμενα σκάφη δεν αλλάζουν θέση εκτός αν η Επιτροπή Ενστάσεων 

αποφασίσει διαφορετικά. 
  
◦ Α7 ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ ΑΓΩΝΑ 
 Τα σκάφη που ισοβαθμούν μοιράζονται τους βαθμούς 

◦   
◦ Α8 ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
 Η ισοβαθµία θα λυθεί υπέρ του σκάφους(ων) µε την καλύτερη βαθµολογία. 

Η βαθµολογία που έχει εξαιρεθεί δεν θα υπολογισθεί. 
 Εάν εξακολουθεί να διατηρείται η ισοβαθµία ανάµεσα σε δύο ή 

περισσότερα σκάφη, θα καταταγούν σύµφωνα µε την βαθµολογία τους στην 
τελευταία ιστιοδροµία, κοκ . Υπολογίζονται και οι εξαιρούμενες 
βαθμολογίες 
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◦ Α9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΜΙΑ 

REGATTA 
 Σειρά που διαρκεί για µια χρονική περίοδο µακρύτερη από ένα αγώνα 

πολλών ιστιοδροµιών 
 DNS, OCS, DNF, RET , DSQ Βαθμολογείται με 1 βαθμό πλέον του αριθμού 

των σκαφών που προσήλθαν στη περιοχή της εκκίνησης 
 DNC. Βαθμολογείται με 1 βαθμό πλέον του αριθμού των σκαφών που 

δήλωσαν συμμετοχή στην σειρά  
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Medal Race 



Medal Race 

 Είναι η τελευταία ιστιοδρομία σε όλες τις σημαντικές 
διοργανώσεις. 

 Συμμετέχουν μόνο τα 8 – 10 σκάφη που είναι πρώτα στην 
βαθμολογία. 

 Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την Επιτροπή Αγώνων γιατί: 
◦ Είναι καθοριστική για την τελική κατάταξη των σκαφών 
◦ Δεν επιτρέπεται αίτηση αποκατάστασης παρά μόνον για παροχή 

βοήθειας. 
 Είναι απαραίτητη η καλή συνεργασία της Επιτροπής Αγώνων 

με τον Chief Umpire και το Measurer ώστε να προλάβουν 
κάθε λάθος που θα οδηγήσει σε άδικα αποτελέσματα 



Medal Race 

 Κοντά στην στεριά (θεατές) 
 Τροποποίηση του Α4 (2 βαθμοί ανά θέση) 
 Διαδρομή όρτσα πρίμα 
 Μικρή διάρκεια  
 Μετά τον τερματισμό 
◦ Αναρτώνται τα αποτελέσματα σε πίνακα στο σκάφος τερματισμού με 

επίδειξη σημαίας «Β» και ένα ηχητικό 
◦ Μετά 2 λεπτά (όριο υποβολής ενστάσεων) υποστέλλεται η σημαία «Β» 

με ένα ηχητικό 

 Εκδίκαση ενστάσεων στο νερό 



Medal Race 
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Διαφήμιση 

 Regulation 20 – ISAF Advertising Code 
 Προσδιορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όσον 

αφορά την διαφήμιση των 
◦ Οργανωτών 
◦ Χορηγών 
◦ Αθλητών 

 Ορίζει επιτρεπόμενες ή μη διαφημίσεις 
◦ Πολιτικές 
◦ Θρησκευτικές 
◦ Φυλετικές 

 Ορίζει το είδος και την θέση της διαφήμισης στο σκάφος και 
τον εξοπλισμό του αθλητή  



ISAF Sailor Classification 



ISAF Sailor Classification 

 Αποτελεί ένα σύστημα που επιτρέπει την σαφή διάκριση των 
«επαγγελματιών» και «ερασιτεχνών» ιστιοπλόων. 

 Η εφαρμογή του δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αν η ΟΑ επιθυμεί 
μία τέτοια διάκριση είναι ο μόνος κανονισμός που μπορεί να 
εφαρμοσθεί. Η εφαρμογή του πρέπει να αναφέρεται στις Οδηγίες 
Πλου. 

 Οι αθλητές κατατάσσονται σε Group 1 (ερασιτέχνες) και Group 3 
(επαγγελματίες). 

 Βασικά κριτήρια κατάταξης: 
◦ Επαγγελματική απασχόληση με ιστιοπλοΐα 
◦ Η επαγγελματική απασχόληση του αθλητή του προσφέρει την γνώση ή τις 

ικανότητες να βελτιώσει την απόδοση ενός σκάφους σε ιστιοπλοϊκούς 
αγώνες 

 Σε διοργανώσεις που εφαρμόζεται ο κώδικας συνηθίζεται η 
καθιέρωση βραβείου για ερασιτεχνικά πληρώματα (Corinthians) 
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ΕΧΕΙΣ ΣΤΗΣΕΙ ΤΡΑΠΕΖΙΟ ΓΙΑ OPTIMIST KAI O 
ΣΤΙΒΟΣ ΑΠΕΧΕΙ 4 ΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ. 
ΚΑΤΑ ΤΙΣ 3 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΟΤΙ 
ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΑΧΥΤΑΤΑ «ΜΠΟΥΡΙΝΙ». 
ΕΑΝ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ 
ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. 



Safety 

 Safety first 
 
 Δεν θέτουμε σε κίνδυνο τους αθλητές και τον εξοπλισμό τους 
 Λαμβάνουμε όλα απαραίτητα μέτρα για έλεγχο της 

ασφάλειας 
◦ Tally system (έλεγχος αθλητών που ευρίσκονται στη θάλασσα) 
◦ Πρόγραμμα ασφαλείας. 
◦ Συνεχής παρακολούθηση καιρικών συνθηκών 

 Safety Plan 
 Τα σκάφη της Επιτροπής δεν επανέρχονται στο λιμάνι αν δεν 

βεβαιωθούν ότι όλοι οι αθλητές έχουν επιστρέψει με 
ασφάλεια, 
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Διαχείριση προβλημάτων 

 
 Προτεραιότητες 
◦ Πάνω από όλα η ασφάλεια – Safety first 
◦ Δίκαιος αγώνας – Fair Play 

 
 Απαιτούνται 
◦ Πρωτοβουλία 
◦ Καλή γνώση κανονισμών και πρακτικών 
◦ Καλή συνεργασία με: 
 Όλα τα μέλη της Επιτροπής αγώνα 
 Επιτροπή ενστάσεων   

 



Μετά τον αγώνα 



Μετά τον αγώνα 

 Εκδοση αποτελεσμάτων 
 Ενστάσεις, αιτήσεις αποκατάστασης 
 Debriefing 
◦ Αναφορά τυχόν προβλημάτων σε εξοπλισμό που πρέπει να 

αποκατασταθούν για την επόμενη ημέρα 
 Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνων δεν φεύγουν αν δεν 

ενημερωθούν από τον πίνακα ανακοινώσεων ότι δεν 
εμπλέκονται σε ενστάσεις 
 



 Μην εκνευρίζεσαι εάν ένας αγωνιζόμενος 
αμφισβητήσει αυτά που έχεις δει.! 

 Κατάγραψε σε χαρτί και μαγνητόφωνο όλους τους 
χρόνους και τις ενέργειες της Επιτροπής Αγώνων. 

 Να στηρίζεις σε γεγονότα την παρουσίαση σου  
 Μη διαπληκτίζεσαι! 
 ΕΑΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΘΕΙΣ!! 

Ακροάσεις επανόρθωσης 
 



 Να αναλύεις πάντα την απόδοση σου 
 

 Τι θα μπορούσες να κάνεις καλύτερα 
 

 Μίλα με τα άλλα μέλη της Επιτροπής σου αλλά το πιο 
σημαντικό είναι να μιλάς με τους αθλητές.  
 

 Τελικά όταν έχει τελειώσει η ημέρα.............. 

Αξιολόγηση 
 



Πήγαινε στο bar και ξεκουράσου …… 
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