
 1 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

 
 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 
2009 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
INTERNATIONAL SAILING FEDERATION 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση κειµένων και  
προσαρµογή στα Ελληνικά: Κώστας Τσαντίλης,  IJ Πρόεδρος ΑΕΑΕ 
                                          Παύλος Σκυλίτζης , IJ-IRO, Αντιπρόεδρος ΑΕΑΕ 
                                          ∆ηµήτρης Χριστοδούλου, NJ 
                                          Κατερίνα Γουλελιού, NJ 



 3 

                                        

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                       
                                                       
Οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας περιλαµβάνουν δύο κύρια τµήµατα. 

Το πρώτο, Μέρη 1 έως 7, περιέχει κανόνες που αφορούν σε όλους 
τους αγωνιζόµενους. Το δεύτερο τµήµα, περιέχει τα παραρτήµατα 
A-P που δίνουν λεπτοµέρειες επί των  κανόνων, κανόνες που 
εφαρµόζονται σε εξειδικευµένους αγώνες, ή κανόνες που αφορούν 
σε ένα µικρό µόνο αριθµό αγωνιζοµένων ή αξιωµατούχων αγώνων. 
 
Αναθεώρηση. Οι κανόνες αγώνων αναθεωρούνται και 

δηµοσιεύονται κάθε τέσσερα χρόνια από την ISAF, την ∆ιεθνή Αρχή 
του αθλήµατος. Αυτή η έκδοση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2009.  
Στην περίπτωση που µία διοργάνωση αρχίζει µέσα στο 2008, η 
ηµεροµηνία ισχύος µπορεί να µετατεθεί από την προκήρυξη του 
αγώνα ή τις οδηγίες πλου. ∆εν προβλέπονται αλλαγές προ του 
2013, αλλά οποιεσδήποτε αλλαγές, που θα χαρακτηριστούν ως 
επείγουσες, πριν από αυτή την ηµεροµηνία, θα ανακοινώνονται 
µέσω των εθνικών αρχών και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
ISAF (www.sailing.org) 
 
Κώδικες ISAF. Ο Κώδικας ∆ικαιώµατος Συµµετοχής, ο Κώδικας 
∆ιαφήµισης , ο Κώδικας κατά της χρήσης απαγορευµένων ουσιών 
και ο Κώδικας Ταξινόµησης των αθλητών, (Κανονισµοί 19, 20, 21 
και 22) αναφέρονται στον ορισµό Κανόνας αλλά δεν 

περιλαµβάνονται στο βιβλίο διότι µπορούν να αλλάξουν 
οποιαδήποτε στιγµή. Οι πλέον πρόσφατες εκδόσεις των Κωδίκων 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ISAF. Νέες εκδόσεις θα 
ανακοινώνονται µέσω των εθνικών αρχών. 
 
Περιπτώσεις - Καταστάσεις. Η ISAF δηµοσιεύει επεξηγήσεις των 
κανόνων ιστιοδροµιών στο Βιβλίο Περιπτώσεων (Case book) του 

2009 – 2012 και τις αναγνωρίζει σαν επίσηµες επεξηγήσεις και 
ερµηνείες των κανόνων. Το ίδιο κάνει και για τους αγώνες “match 
racing” και τους οµαδικούς αγώνες (Call book for match racing 
2009 – 2012 και ISAF Call book for team racing 2009 – 2012) και 

τις αναγνωρίζει σαν επίσηµες µόνο για οµαδικούς αγώνες και 
“match racing”. 
 
Ορολογία. Ένας όρος, που χρησιµοποιείται κατά την έννοια που 
δηλώνεται στους Ορισµούς, τυπώνεται σε πλάγια γραφή  ή στην 
επικεφαλίδα σε έντονη πλάγια γραφή. (για παράδειγµα αγωνιζόµενο 
και αγωνιζόµενο). Κανόνας αγώνων σηµαίνει κανόνας που 
ευρίσκεται µέσα στους “Κανονισµούς αγώνων Ιστιοπλοΐας” Σκάφος 

σηµαίνει ένα ιστιοφόρο µαζί µε το πλήρωµα που είναι πάνω σε αυτό  
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Ο όρος Επιτροπή Αγώνων εµπεριέχει κάθε άτοµο ή επιτροπή που 
εκτελεί το έργο µίας Επιτροπής Αγώνων. Μια αλλαγή σε ένα κανόνα 

περιλαµβάνει µία προσθήκη ή αφαίρεση όλου ή µέρους αυτού. 
“Εθνική” αρχή  σηµαίνει µία εθνική αρχή µέλος της ISAF Άλλες 
λέξεις και όροι χρησιµοποιούνται µε την ναυτική ή την καθηµερινή 
τους έννοια. 
 
Παραρτήµατα. Όταν εφαρµόζονται οι κανόνες ενός παραρτήµατος 
υπερισχύουν  οποιασδήποτε αντίφασης µε κανόνα στα Μέρη 1-7 
και τους Ορισµούς. Κάθε παράρτηµα προσδιορίζεται µε ένα γράµµα. 
Μία αναφορά σε ένα κανόνα παραρτήµατος, που προσδιορίζεται µε 
γράµµα, θα αναφέρει το γράµµα του παραρτήµατος και τον αριθµό 
του κανόνα (π.χ. « κανόνας Α1»). ∆εν υπάρχει Παράρτηµα Ι ή Ο. 
 
Αλλαγή κανόνων. Οι διατάζεις της εθνικής αρχής, οι κανόνες της 
κλάσης ή οι Οδηγίες Πλου µπορούν να αλλάξουν ένα κανόνα 
αγώνων, µόνον όπως το επιτρέπει  ο κανόνας 86. 
 
Αλλαγές στις διατάξεις της Εθνικής Αρχής 
Μια Εθνική Αρχή µπορεί να απαγορεύσει αλλαγές στις διατάξεις 
της όπως ορίζεται από τον κανόνα 88.2.



 5 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 
 

 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 
Οι αγωνιζόµενοι στο άθληµα της ιστιοπλοΐας διέπονται από ένα 
σύνολο κανόνων, τους οποίους αναµένεται να ακολουθούν και να 

επιβάλουν. Θεµελιώδης αρχή του αθλητικού πνεύµατος είναι ότι 
όταν οι αγωνιζόµενοι παραβιάσουν ένα κανόνα θα εκτελέσουν χωρίς 

καθυστέρηση µία ποινή, που µπορεί να είναι και παραίτηση από 
τον αγώνα.  
 

ΜΕΡΟΣ 1  
ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 

 
1.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

 1.1  Παροχή βοήθειας σε όσους κινδυνεύουν. 
 

Ένα σκάφος ή αγωνιζόµενος πρέπει να παρέχει κάθε 
δυνατή βοήθεια σε οποιοδήποτε πλοίο ή άτοµο κινδυνεύει. 

 
 1.2   Σωστικός εξοπλισµός και Προσωπικά Σωσίβια 
  

Ένα σκάφος πρέπει να φέρει επαρκή σωστικά µέσα για όλα 
τα άτοµα που επιβαίνουν, περιλαµβανοµένου και ενός 
έτοιµου για άµεση χρήση, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική 
πρόβλεψη από τους κανόνες της κλάσης του. Κάθε 
αγωνιζόµενος είναι προσωπικά υπεύθυνος για να φορά ένα 
προσωπικό σωσίβιο επαρκές για της συνθήκες. 

 
2 ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ  
 

Ένα σκάφος και ο ιδιοκτήτης του πρέπει να αγωνίζονται 
συµµορφούµενοι µε τις αναγνωρισµένες αρχές του ευ 
αγωνίζεσθαι και του αθλητικού πνεύµατος. Ένα σκάφος 
δύναται να τιµωρηθεί σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα µόνο 
εφόσον είναι σαφώς αποδεδειγµένο ότι οι αρχές αυτές 
έχουν παραβιαστεί. Μία ακύρωση σύµφωνα µε αυτόν τον 
κανόνα πρέπει να µην εξαιρείται από την βαθµολογία 
ενός σκάφους στην σειρά ιστιοδροµιών.  
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3 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
 

Με τη συµµετοχή του σε ένα αγώνα που διεξάγεται 
σύµφωνα µε αυτούς τους κανόνες, κάθε αγωνιζόµενος και 

ιδιοκτήτης σκάφους συµφωνεί ότι : 
(a) Θα διέπεται από τους κανόνες. 

(b) Θα αποδέχεται τις ποινές που επιβάλλονται και κάθε 
άλλη ενέργεια που λαµβάνεται σύµφωνα µε τους 
κανόνες, που υπόκεινται στις διαδικασίες έφεσης και 

αναθεώρησης που προβλέπονται σ’ αυτούς, ως την 
τελική διευθέτηση για κάθε θέµα που προκύπτει από 
τους κανόνες και 

(c) όσον αφορά τέτοια απόφαση να µη καταφεύγει σε 
κανένα  άλλο δικαστήριο ή ένδικο µέσο.  

 
4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ 

 
Η ευθύνη για την απόφαση ενός σκάφους να συµµετάσχει 
σε ένα αγώνα ή να συνεχίσει να αγωνίζεται είναι 

αποκλειστικά δική του.  
 

5 ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ 
 

Ένας αγωνιζόµενος πρέπει να συµµορφώνεται µε τον 
Παγκόσµιο Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ τους κανόνες της 
Παγκόσµιας Οργάνωσης Αντί-Ντόπινγκ και τον Κανονισµό 
21 της ISAF, Κώδικας  Αντί-Ντόπινγκ . Μία 
φηµολογούµενη η πραγµατική παραβίαση αυτού του 
κανόνα πρέπει να αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό 21. ∆εν πρέπει να αποτελεί αιτία για ένσταση 

και ο κανόνας 63.1 δεν εφαρµόζεται. 
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ΜΕΡΟΣ 2  
ΟΤΑΝ ΣΚΑΦΗ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ 
 

 

Οι κανόνες του Μέρους 2 εφαρµόζονται µεταξύ σκαφών που 
ιστιοδροµούν εντός η κοντά στην περιοχή των αγώνων και προτίθενται 
να αγωνιστούν , αγωνίζονται η έχουν αγωνιστεί.  ‘Όµως ένα 
σκάφος το οποίο δεν αγωνίζεται δεν θα τιµωρηθεί για παράβαση 
ενός από αυτούς τους κανόνες εκτός από τον κανόνα 23.1 
 
‘Όταν ένα σκάφος που αγωνίζεται βάσει αυτών των κανόνων 
συναντηθεί µε ένα σκάφος που δεν αγωνίζεται πρέπει  να 
συµµορφωθεί µε τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς για την Αποφυγή 
Συγκρούσεων στη Θάλασσα (IRPCAS) η τους  κρατικούς κανόνες 
προτεραιότητας. Εάν ορίζεται στις οδηγίες πλου, οι κανόνες του 
Μέρους 2 αντικαθίστανται µε τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς για την 
Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα (IRPCAS) η τους  κρατικούς 
κανόνες προτεραιότητας.  
 

ΤΜΗΜΑ Α 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
 

Ένα σκάφος έχει δικαίωµα πορείας όταν ένα άλλο σκάφος πρέπει να 
κρατηθεί µακριά του. Όµως ορισµένοι κανόνες του τµήµατος Β, C 
και D περιορίζουν τις ενέργειες του σκάφους που έχει δικαίωµα 
πορείας. 

 
10  ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΠΛΕΥΣΕΙΣ 
  

 Όταν σκάφη έχουν αντίθετες πλεύσεις το αριστερήνεµο 
σκάφος πρέπει να κρατιέται µακριά από το δεξήνεµο σκάφος.  

 
11  ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΠΛΕΥΣΗ , ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ 
 

Όταν σκάφη έχουν τις ίδιες πλεύσεις και επικαλύπτονται , ένα 
προσήνεµο σκάφος πρέπει να κρατιέται µακριά από ένα 
υπήνεµο σκάφος.   

 
12  ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΠΛΕΥΣΗ, ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ 
 

Όταν σκάφη έχουν την ίδια πλεύση  και δεν επικαλύπτονται, 
ένα σκάφος καθαρά πίσω πρέπει να κρατιέται µακριά από ένα 
σκάφος καθαρά µπροστά. 
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13  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 
 

Ένα σκάφος αφού ορθοπλωρίσει πρέπει να κρατηθεί µακριά 

από τα άλλα σκάφη µέχρι να βρεθεί στην εγγυτάτη.  Κατά το 
διάστηµα αυτό δεν εφαρµόζονται οι κανόνες 10, 11 και 12.  
Αν δύο σκάφη υπόκεινται ταυτόχρονα σ' αυτόν τον κανόνα, 
αυτό που είναι στην αριστερή πλευρά του άλλου ή αυτό που 
ευρίσκεται προς την πρύµη, πρέπει να κρατηθεί µακριά. 

 

ΤΜΗΜΑ Β  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 
14 ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΑΦΗΣ 
 

Ένα σκάφος πρέπει να αποφύγει επαφή µε ένα άλλο εφόσον 
είναι λογικά εφικτό. Εντούτοις, ένα σκάφος µε δικαίωµα 
πορείας ή έχον δικαίωµα χώρου ή χώρου σηµείου. 

(a)  δεν απαιτείται να ενεργήσει για να αποφύγει την επαφή 
µέχρις ότου είναι φανερό ότι το άλλο σκάφος δεν κρατιέται 
µακριά ή δεν δίνει χώρο ή χώρο σηµείου και 

(b) δεν πρέπει να τιµωρηθεί σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα 
εκτός εάν υπάρξει επαφή που προκάλεσε ζηµίες ή 
τραυµατισµό.  

 
15 ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 
 

Όταν ένα σκάφος αποκτά δικαίωµα πορείας, πρέπει αρχικά 
να δώσει στο άλλο σκάφος χώρο για να κρατηθεί µακριά, 

εκτός αν αποκτά δικαίωµα πορείας εξ αιτίας χειρισµών του 
άλλου σκάφους. 

 
16 ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 
 
16.1 Όταν ένα σκάφος µε δικαίωµα πορείας αλλάζει πορεία, 

πρέπει να δώσει στο άλλο σκάφος χώρο για να κρατηθεί 
µακριά. 

16.2 Επιπλέον, όταν µετά το σήµα της εκκίνησης, ένα 
αριστερήνεµο σκάφος κρατείται µακριά για να περάσει από 
την πρύµη ενός δεξήνεµου σκάφους, το δεξήνεµο σκάφος δεν 
θα αλλάξει πορεία εάν αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα το 
αριστερήνεµο σκάφος να πρέπει αµέσως να αλλάξει πορεία 
για να εξακολουθήσει να κρατιέται µακριά.  
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17 ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ, ΟΡΘΗ ΠΟΡΕΙΑ 
 

Εάν ένα σκάφος καθαρά πίσω δηµιουργήσει υπήνεµο 
επικάλυψη µέσα σε απόσταση δύο δικών του µηκών µε 
σκάφος στην ίδια πλεύση, πρέπει να µην ιστιοδροµήσει πάνω 
από την ορθή του πορεία  όσο διατηρείται η ίδια πλεύση και  η 
επικάλυψη σ’ αυτήν την µεταξύ τους απόσταση, εκτός εάν 

ιστιοδροµώντας πάνω από την ορθή του πορεία περάσει 
αµέσως από την πρύµη του άλλου σκάφους.  
Ο κανόνας αυτός δεν εφαρµόζεται εάν η επικάλυψη 
δηµιουργηθεί ενώ το προσήνεµο σκάφος ήταν υποχρεωµένο 
να κρατιέται µακριά σύµφωνα µε τον κανόνα 13. 

 
ΤΜΗΜΑ C   
ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΣΤΡΟΦΗΣ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ. 
  

Οι κανόνες το Τµήµατος C δεν ισχύουν σε ένα σηµείο 
εκκίνησης  που περιβάλλεται από  πλεύσιµα νερά, ή στο 
αγκυρόσχοινό  του, από την στιγµή που τα σκάφη τα 
πλησιάζουν προκειµένου να εκκινήσουν, µέχρι να τα έχουν 
προσπεράσει. Όταν ισχύει ο κανόνας 20, δεν ισχύουν οι 
κανόνες 18 και 19. 

 
18 ΧΩΡΟΣ – ΣΗΜΕΙΟΥ 
 
18.1 Πότε ισχύει ο Κανόνας 18 
 

Ο κανόνας 18 ισχύει µεταξύ σκαφών  όταν οφείλουν να 
παρακάµψουν ένα σηµείο από την ίδια πλευρά και 
τουλάχιστον ένα από αυτά ευρίσκεται µέσα στη ζώνη. Όµως 

δεν ισχύει : 
(a) Ανάµεσα σε  σκάφη σε αντίθετες πλεύσεις όταν πλέουν την 

εγγυτάτη (όρτσα). 
(b) Ανάµεσα σε σκάφη σε αντίθετες πλεύσεις  όταν η ορθή 

πορεία στο σηµείο για το ένα, αλλά όχι και για τα δύο, 

είναι να αναστρέψει. 
(c) Ανάµεσα σε ένα σκάφος που πλησιάζει το σηµείο και σε 

ένα που αποµακρύνεται από αυτό ή 
(d) Εάν το σηµείο είναι ένα συνεχόµενο εµπόδιο, όπου σε αυτή 

την περίπτωση ισχύει  ο κανόνας 19. 
 

18.2   ∆ίνοντας Χώρο-Σηµείου 
(a) Όταν σκάφη επικαλύπτονται το εξωτερικό σκάφος πρέπει 
να δώσει στο εσωτερικό σκάφος χώρο σηµείου, εκτός εάν 

ισχύει ο κανόνας 18.2(b). 
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(b)   Εάν σκάφη επικαλύπτονται όταν το πρώτο από αυτά 
φθάσει στη ζώνη, το εξωτερικό σκάφος από αυτή τη 
στιγµή και µετά πρέπει να δώσει χώρο - σηµείου στο 
εσωτερικό σκάφος. Εάν ένα σκάφος είναι  καθαρά 
εµπρός όταν φθάσει στη ζώνη, το σκάφος καθαρά πίσω 
εκείνην τη στιγµή, πρέπει κατόπιν να του δίνει χώρο -
σηµείου. 

(c)     Όταν ένα σκάφος οφείλει να δώσει χώρο- σηµείου βάσει 

του κανόνα 18.2(b) θα συνεχίσει να τον δίνει έστω και 
εάν η επικάλυψη διακοπεί ή µια νέα επικάλυψη 

ξεκινήσει. Παρά ταύτα, αφού ένα από τα  σκάφη 
ορθοπλωρίσει ή εάν το σκάφος που έχει δικαίωµα για 
χώρο - σηµείου βγει έξω από τη ζώνη, ο κανόνας 18.2(b) 

παύει να ισχύει. 
(d)   Εάν υπάρχει λογική αµφιβολία ότι ένα σκάφος απέκτησε 

ή έσπασε  µία επικάλυψη εγκαίρως, θα θεωρηθεί ότι 
δεν την απέκτησε ή έσπασε. 

(e)  Εάν ένα σκάφος απέκτησε εσωτερική επικάλυψη από 
καθαρά πίσω και από την στιγµή που άρχισε η 
επικάλυψη το εξωτερικό σκάφος δεν µπορούσε να δώσει 
χώρο-σηµείου, δεν χρειάζεται να τον δώσει. 

 

18.3 Αναστρέφοντας όταν πλησιάζουν σε σηµείο. 
 

Εάν δύο σκάφη πλησιάζουν ένα σηµείο σε αντίθετες πλεύσεις και 
ένα από αυτά αλλάξει πλεύση, που έχει σαν αποτέλεσµα να 
υπάγεται στον κανόνα 13 µέσα στην  ζώνη,  όταν το άλλο σκάφος 
είναι σε πορεία παράπλευσης  για το σηµείο ο κανόνας 18.2 δεν 
ισχύει πλέον. Το σκάφος που άλλαξε πλεύση 

 
(a) πρέπει να µην γίνει αφορµή ώστε το άλλο σκάφος  να 

πλεύσει πάνω από την εγγυτάτη για το αποφύγει ή να 
εµποδίσει το άλλο σκάφος να προσπεράσει το σηµείο από την 

απαιτούµενη πλευρά και 
(b) πρέπει να δώσει χώρο-σηµείου  εάν το άλλο σκάφος  

δηµιουργήσει εσωτερική επικάλυψη. 

 
18.4 Υποστρέφοντας 
 

Όταν ένα σκάφος µε δικαίωµα πορείας και εσωτερική 
επικάλυψη  πρέπει  να υποστρέψει σε σηµείο για να πλεύσει 
στην ορθή του πορεία, µέχρι να υποστρέψει δεν πρέπει να 
πλεύσει πέρα από το σηµείο περισσότερο από ότι χρειάζεται 
για να πλεύσει αυτή  την πορεία. Ο Κανόνας 18.4 δεν ισχύει 
σε ένα σηµείο πόρτας. 
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18.5 Απαλλαγή 
 

Όταν ένα σκάφος παίρνει χώρο-σηµείου τον οποίο δικαιούται, 
πρέπει να απαλλαγεί. 
(a) Εάν το άλλο σκάφος αποτύχει να του δώσει τον χώρο-σηµείου 

που δικαιούται µε αποτέλεσµα να παραβεί ένα κανόνα του 
Τµήµατος Α, ή 

(b) Εάν παρακάµπτοντας το σηµείο επί της ορθής πορείας του 

παραβεί ένα κανόνα του Τµήµατος Α ή τον κανόνα 15 ή 16. 
 
19   ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΕΜΠΟ∆ΙΟ 
 
19.1 Πότε ισχύει ο Κανόνας 19 
 

Ο Κανόνας 19 ισχύει µεταξύ σκαφών σε ένα εµπόδιο εκτός εάν 
αυτό είναι επίσης και σηµείο, που τα σκάφη οφείλουν να 

αφήσουν από την ίδια πλευρά. Παρά ταύτα, σε ένα συνεχές 
εµπόδιο, ισχύει πάντα ο Κανόνας 19 και όχι ο Κανόνας 18. 

 
19.2  ∆ίνοντας χώρο σε ένα εµπόδιο 
 

(a) Ένα σκάφος που έχει προτεραιότητα µπορεί να διαλέξει από 
ποία πλευρά θα περάσει το εµπόδιο. 

(b) Όταν σκάφη είναι επικαλυπτόµενα το εξωτερικό σκάφος 
πρέπει να δώσει στο εσωτερικό σκάφος χώρο ανάµεσα σε 
αυτό και το εµπόδιο, εκτός εάν δεν µπορούσε να το κάνει 
από την στιγµή που άρχισε η επικάλυψη. 

(c)  Όταν σκάφη περνούν ένα συνεχές εµπόδιο, εάν ένα σκάφος 
που ήταν καθαρά πίσω και όφειλε να κρατηθεί µακριά 
δηµιουργήσει επικάλυψη ανάµεσα στο άλλο σκάφος και το 
εµπόδιο και κατά τη στιγµή που αρχίζει η επικάλυψη δεν 

υπάρχει χώρος  για να περάσει ανάµεσά τους, δεν 
δικαιούται χώρου βάσει του κανόνα  19.2( b). Όσο τα σκάφη 
παραµένουν επικαλυπτόµενα οφείλει να κρατηθεί µακριά 

και οι κανόνες 10 και 11 δεν ισχύουν. 
             
20       ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΜΠΟ∆ΙΟ 
 
20.1    Κλήση (φωνή) και απόκριση 

Όταν πλησιάζει σε ένα εµπόδιο, ένα σκάφος που πλέει στην 
εγγυτάτη ή πιο πάνω, µπορεί να φωνάξει για χώρο 

προκειµένου να αναστρέψει και να αποφύγει ένα άλλο 
σκάφος στην ίδια πλεύση. Αφού το σκάφος φωνάξει, 
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(a) Θα δώσει στο κληθέν σκάφος χρόνο για να ανταποκριθεί 
(b) Το κληθέν σκάφος θα ανταποκριθεί αναστρέφοντας όσο το 

δυνατόν πιο γρήγορα, ή απαντώντας αµέσως «Εσύ 
ανάστρεψε» (you tack) δίνοντας αµέσως στο καλόν σκάφος 
χώρο για να αναστρέψει και να το αποφύγει, και 

(c) όταν το κληθέν σκάφος ανταποκριθεί το καλόν σκάφος θα 
αναστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. 

  
20.2  Απαλλαγή 
 

Όταν   ένα σκάφος παίρνει τον χώρο που δικαιούται βάσει του 

κανόνα 20.1(b),  θα απαλλαγεί εάν παραβεί ένα κανόνα του 
Τµήµατος Α ή τούς κανόνες 15 ή 16. 
 

20.3  Πότε δεν θα καλέσει (φωνάξει) 
 

Ένα σκάφος δεν θα φωνάξει εκτός εάν για λόγους ασφαλείας  
πρέπει να κάνει σηµαντική αλλαγή της πορείας του 
προκειµένου να αποφύγει το εµπόδιο.  Επίσης δεν θα φωνάξει 
εάν το εµπόδιο είναι ένα σηµείο στροφής που το καλούµενο 
σκάφος έχει σε πορεία παράπλευσης. 
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ΤΜΗΜΑ D  
ΆΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 

Όταν εφαρµόζεται ο κανόνας 21 ή 22 µεταξύ δύο σκαφών, οι 
κανόνες του Τµήµατος Α δεν εφαρµόζονται. 
 

21 ΛΑΘΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΙΝΩΝ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 
ΑΝΑΠΟ∆Α 

 
21.1   Ένα σκάφος που ιστιοδροµεί προς την πίσω πλευρά της 

γραµµής εκκίνησης ή µία των προεκτάσεων αυτής µετά το 
σήµα της εκκίνησης για εκκινήσει ή να συµµορφωθεί µε τον 
κανόνα 30.1 πρέπει να κρατιέται µακριά από ένα σκάφος που 
δεν κάνει το ίδιο µέχρι να ευρεθεί ολόκληρο στην προ της 
γραµµής εκκίνησης πλευρά.  

 
21.2 Ένα σκάφος που εκτελεί ποινή  πρέπει να κρατιέται µακριά 

από σκάφος που δεν    κάνει το ίδιο.  
 
21.3 Ένα σκάφος που κινείται ανάποδα αντινεµώνοντας ιστίο 

πρέπει να κρατιέται  µακριά από σκάφος που δεν κάνει το 
ίδιο. 

 
22 ΑΝΑΤΡΟΠΗ , ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΑ Ή ΠΡΟΣΑΡΑΓΜΕΝΑ, 

∆ΙΑΣΩΣΗ 
 
Εφόσον είναι δυνατόν, ένα σκάφος πρέπει να αποφύγει ένα 
σκάφος που έχει ανατραπεί ή δεν έχει ανακτήσει τον έλεγχο 
µετά την ανατροπή του, είναι αγκυροβοληµένο ή 
προσαραγµένο, ή προσπαθεί να βοηθήσει ένα άτοµο ή 
σκάφος σε κίνδυνο. Ένα σκάφος έχει ανατραπεί όταν η 
κορυφή του ιστού του είναι στο νερό. 

 
23 ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΗ ΑΛΛΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 
 
23.1  Εφόσον είναι λογικά εφικτό , ένα σκάφος που δεν αγωνίζεται 

πρέπει να µην παρενοχλεί ένα σκάφος που αγωνίζεται. 

 
23.2 Εκτός από τη περίπτωση που ένα σκάφος πλέει στην ορθή 

πορεία του, ένα σκάφος δεν θα παρενοχλήσει ένα σκάφος 
που εκτελεί ποινή ή που ευρίσκεται σε άλλο σκέλος της 
διαδροµής. 
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ΜΕΡΟΣ 3 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ 
     
     25   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ, O∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ 
 
Η Προκήρυξη του Αγώνα και οι οδηγίες πλου πρέπει να 
διατίθενται σε κάθε σκάφος πριν αρχίσει ο αγώνας. Το νόηµα 
των οπτικών και ηχητικών σηµάτων που ορίζονται στα Σήµατα 
Αγώνων πρέπει να µην αλλάζουν εκτός όπως προβλέπεται 
στον κανόνα 86.1 (b).  Η έννοια άλλων σηµάτων που µπορεί 
να χρησιµοποιηθούν πρέπει να ορίζεται στις οδηγίες πλου. 
 

26.   ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Η εκκίνηση των αγώνων πρέπει να γίνεται χρησιµοποιώντας 
τα παρακάτω σήµατα. Οι χρόνοι πρέπει να λαµβάνονται από 
τα οπτικά σήµατα. Απουσία ενός ηχητικού σήµατος πρέπει 
να αγνοείται.  
 

Σήµα Σηµαία και ήχος Λεπτά πριν το 
Σήµα  
της εκκίνησης 

Προειδοποιητικό  Σηµαία κλάσεως,  
1 ηχητικό 

 5* 

Προπαρασκευαστικό P,I,Z,Z µε Ι, ή µαύρη 
σηµαία, 1 ηχητικό 

4 

Ένα λεπτό Υποστέλλεται το 
προπαρασκευαστικό,  
1 µακρόσυρτο ηχητικό   

1 

Εκκίνηση Υποστολή της σηµαίας 
κλάσεως,  1 ηχητικό 

0 

 
       

* ή όπως αναφέρεται στις οδηγίες πλου. 
Το προειδοποιητικό σήµα για κάθε επόµενη κλάση πρέπει να 
δίνεται ταυτόχρονα ή µετά από το σήµα εκκίνησης της 
προηγούµενης κλάσεως.  
 

27.       ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. 

 
27.1   Όχι αργότερα από το προειδοποιητικό σήµα, η επιτροπή 

αγώνων πρέπει µε σήµα ή µε άλλο τρόπο να προσδιορίσει την 
διαδροµή που θα χρησιµοποιηθεί εφόσον οι Οδηγίες Πλου 
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δεν την καθορίζουν, και µπορεί να αντικαταστήσει  ένα σήµα 
διαδροµής µε ένα άλλο, και να σηµάνει ότι οι αγωνιζόµενοι 
είναι υποχρεωµένοι να φορούν ατοµική συσκευή πλεύσης     
(αναρτώντας το σήµα Y µε ένα ηχητικό). 

 
 27.2 Όχι αργότερα από το  προπαρασκευαστικό σήµα η Επιτροπή 

Αγώνων µπορεί να µετακινήσει ένα σηµείο εκκίνησης . 

 
  27.3  Πριν από το σήµα της εκκίνησης η Επιτροπή Αγώνων 

µπορεί για οποιοδήποτε αιτία να αναβάλει ( αναρτώντας  ΑΡ , 

ΑΡ πάνω από Η, ή ΑΡ πάνω από Α, µε δύο ηχητικά) ή να 
εγκαταλείψει την ιστιοδροµία ( αναρτώντας την σηµαία Ν, Ν 

πάνω από Η, ή Ν πάνω από Α, µε τρία ηχητικά). 
 
28     ΠΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 

 
28.1 Ένα σκάφος πρέπει να εκκινήσει, να αφήσει κάθε σηµείο από 

την απαιτούµενη πλευρά του και τη σωστή σειρά και να 
τερµατίσει, έτσι ώστε ένα νήµα, που αναπαριστά την πορεία 
του µετά την εκκίνηση και µέχρι να τερµατίσει, όταν τεντωθεί  

        (a) να ευρίσκεται από την απαιτούµενη πλευρά κάθε 
σηµείου,  

        (b) να ακουµπά σε όλα τα σηµεία στροφής της διαδροµής.  
        (c) να περνά ανάµεσα από τα σηµεία µιας πύλης προς την 

κατεύθυνση του προηγούµενου σηµείου. 

   Το σκάφος µπορεί να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος του, 
προκειµένου να  συµµορφωθεί µε αυτόν τον κανόνα. Αφού 
τερµατίσει ένα σκάφος δεν χρειάζεται να διασχίσει πλήρως την 

γραµµή τερµατισµού.   
 

28.2 Ένα σκάφος µπορεί να αφήσει από οποιαδήποτε πλευρά ένα 
σηµείο το οποίο δεν      αποτελεί την αρχή, όριο ή το τέλος 

του σκέλους στο οποίο ιστιοδροµεί.  Εντούτοις, πρέπει να 
αφήσει ένα σηµείο εκκίνησης από την πλευρά που είναι 

υποχρεωµένο να το αφήσει, όταν πλησιάζει την γραµµή 
εκκίνησης από την προ της εκκίνησης πλευρά για να 
εκκινήσει. 

 
29 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 

 
29.1 Ατοµική (µερική) ανάκληση 
 

Εάν, την στιγµή που δίδεται το σήµα εκκίνησης ενός 
σκάφους, οιοδήποτε µέρος της γάστρας, του πληρώµατος 
ή του εξοπλισµού του, βρίσκεται από την πλευρά της 
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διαδροµής της γραµµής εκκίνησης ή το σκάφος πρέπει να 
συµµορφωθεί µε τον κανόνα  30.1, η επιτροπή αγώνων 
πρέπει αµέσως να επιδείξει την σηµαία Χ  µε ένα ηχητικό 
σήµα. Η σηµαία πρέπει να παραµείνει αναρτηµένη µέχρις 
ότου όλα τα σκάφη που αφορά βρεθούν ολόκληρα στην 
προ της γραµµής εκκίνησης πλευρά ή µια από τις 
προεκτάσεις της και έχουν συµµορφωθεί µε τον κανόνα 
30.1 όταν εφαρµόζεται, αλλά όχι αργότερα από τέσσερα 
λεπτά µετά το σήµα της εκκίνησης  ή ένα λεπτό πριν από 
ένα µεταγενέστερο σήµα εκκίνησης, οποιοδήποτε απ’ αυτά 
γίνει νωρίτερα. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει εάν ισχύει ο 
κανόνας 30.3.  
 

29.2 Γενική ανάκληση 
 

Όταν κατά την στιγµή εκκίνησης η επιτροπή αγώνων 
αδυνατεί να αναγνωρίσει σκάφη που βρίσκονται προς την 
πλευρά της διαδροµής της γραµµής εκκίνησης ή για τα 
οποία εφαρµόζεται ο κανόνας 30, ή υπήρξε σφάλµα στην 
διαδικασία εκκίνησης, η επιτροπή αγώνων δύναται να 
σηµάνει µία γενική ανάκληση (επιδεικνύοντας το Πρώτο 
Επαναληπτικό µε δύο ηχητικά σήµατα). 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), και οι εκκινήσεις για τις τυχόν επόµενες κλάσεις 
πρέπει να ακολουθούν την νέα εκκίνηση. 

 
30      ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

 
30.1      Ο κανόνας της σηµαίας Ι.  
 

Εάν έχει επιδειχθεί η σηµαία Ι και οποιοδήποτε µέρος της 
γάστρας ενός σκάφους, µέλους του πληρώµατος ή του 
εξοπλισµού του βρίσκεται προς την πλευρά της διαδροµής 
όσον αφορά στη γραµµή εκκίνησης ή µιας από τις 
προεκτάσεις της κατά τη διάρκεια του τελευταίου λεπτού 
πριν από το σήµα της εκκίνησής του, πρέπει να 
ιστιοδροµήσει διασταυρώνοντας µια από τις προεκτάσεις 
της, προς την προ της γραµµής εκκίνησης πλευρά,  πριν 
εκκινήσει  

 
30.2       Ο κανόνας της σηµαίας Ζ 

 
Εάν έχει επιδειχθεί η σηµαία Ζ, κανένα µέρος της 
γάστρας, µέλους του πληρώµατος ή του εξοπλισµού ενός 
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σκάφους πρέπει να βρίσκεται µέσα στο τρίγωνο που 
σχηµατίζεται από τα άκρα της γραµµής εκκίνησης και το 
πρώτο σηµείο στροφής κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

λεπτού πριν από το σήµα της εκκίνησής του. Εάν ένα 
σκάφος παραβεί αυτόν τον κανόνα και αναγνωριστεί, θα 
πάρει, χωρίς ακρόαση, Βαθµολογική Ποινή 20% που θα 
υπολογισθεί όπως αναφέρεται στον κανόνα 44.3( c).   Θα 
επιβληθεί η ποινή έστω και εάν ο αγώνας ξανά εκκινήσει ή 
επαναληφθεί, αλλά όχι εάν αναβληθεί ή εγκαταλειφθεί 

πριν από το σήµα εκκίνησης. Εάν οµοίως αναγνωρισθεί 
κατά την επόµενη ή επόµενες προσπάθειες εκκίνησης της 
ίδιας ιστιοδροµίας, θα λάβει επιπρόσθετη Βαθµολογική 
Ποινή 20%. 
 

30.3  Ο κανόνας της Μαύρης Σηµαίας. 
 
Εάν µια µαύρη σηµαία έχει επιδειχθεί κανένα µέρος της 
γάστρας, µέλος του πληρώµατος ή του εξοπλισµού ενός 
σκάφους πρέπει να βρίσκεται στο τρίγωνο που 
σχηµατίζεται από τα άκρα της γραµµής εκκίνησης και του 
πρώτου σηµείου στροφής κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

λεπτού πριν το σήµα της εκκίνησής του. Εάν ένα σκάφος 
παραβεί τον κανόνα αυτό και αναγνωριστεί, πρέπει να 
ακυρωθεί χωρίς ακροαµατική διαδικασία ακόµα και αν η 
ιστιοδροµία εκκινήσει εκ νέου, ή επαναληφθεί  αλλά όχι 
εάν αναβληθεί ή εγκαταλειφθεί πριν από το σήµα της 

εκκίνησης. 
Εάν δοθεί µια γενική ανάκληση ή η ιστιοδροµία 
εγκαταλειφθεί µετά το σήµα της εκκίνησης, η επιτροπή 

αγώνων πρέπει να επιδείξει τον αριθµό του ιστίου, πριν 
από το επόµενο προειδοποιητικό σήµα για αυτή την 
ιστιοδροµία και εάν η ιστιοδροµία εκκινήσει εκ νέου ή 
επαναληφθεί το σκάφος δεν πρέπει να συµµετάσχει σε 
αυτή. Εάν συµβεί αυτό, η ακύρωσή του δεν εξαιρείται από 
τον υπολογισµό της βαθµολογίας της σειράς αγώνων.  

 
31 ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ 

 
Ένα σκάφος που αγωνίζεται δεν πρέπει να ακουµπήσει 
ένα σηµείο εκκίνησης πριν εκκινήσει, ένα σηµείο που 

αποτελεί αρχή, όριο ή τέλος ενός σκέλους της διαδροµής 
επί  της οποίας ιστιοδροµεί ή ένα σηµείο τερµατισµού 
αφού τερµατίσει. 
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32 ΕΠΙΒΡΑΧΥΝΣΗ Ή ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
 

32.1  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) 
ή να επιβραχύνει την διαδροµή (επιδεικνύοντας την 
σηµαία S µε δύο ηχητικά σήµατα), όπως αρµόζει, 
(a) λόγω ενός σφάλµατος κατά την διαδικασία εκκίνησης, 
(b) λόγω κακών καιρικών συνθηκών, 
(c) λόγω ανεπαρκούς ανέµου πράγµα που καθιστά 
απίθανο τον τερµατισµό οποιουδήποτε σκάφους εντός 

του χρονικού ορίου, 
(d) λόγω απώλειας σηµείου ή ευρισκοµένου εκτός θέσεως, 

(e) λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας που επηρεάζει άµεσα 
την ασφάλεια ή τον δίκαιο συναγωνισµό, 

ή µπορεί να επιβραχύνει τη διαδροµή ώστε να διεξαχθούν 
άλλες προγραµµατισµένες ιστιοδροµίες. 
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. 
 

32.2 Εάν η επιτροπή αγώνων επιβραχύνει την διαδροµή ( 
επιδεικνύοντας την σηµαία S µε   δύο ηχητικά σήµατα) η 
γραµµή τερµατισµού θα είναι: 
(a)  Σε σηµείο στροφής, ανάµεσα στο σηµείο και ένα κοντό  

που θα επιδεικνύει   τη σηµαία S. 
(b) σε µία γραµµή που τα σκάφη υποχρεούνται να 
διασχίσουν στο τέλος κάθε σκέλους, αυτή η γραµµή. 
(c) σε µία πόρτα, ανάµεσα στα σηµεία της πόρτας. 

Η επιτροπή αγώνων οφείλει να σηµάνει την επιβράχυνση 
της διαδροµής πριν το πρώτο σκάφος περάσει την γραµµή 
τερµατισµού. 

 
33 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 
 

Η επιτροπή αγώνων µπορεί να σηµάνει αλλαγή ενός σκέλους 
της διαδροµής που αρχίζει σε σηµείο στροφής η σε µία πόρτα 
αλλάζοντας τη θέση του επόµενου  σηµείου στροφής. (η τη 

γραµµή τερµατισµού) και να ειδοποιήσει όλα τα σκάφη πριν 
αρχίσουν το σκέλος. Το επόµενο σηµείο  δεν χρειάζεται να 

ευρίσκεται στη θέση του εκείνη τη στιγµή . 
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(a) Εάν η διεύθυνση του σκέλους αλλάξει, το σήµα θα είναι η 
επίδειξη της σηµαίας C µε επαναλαµβανόµενα ηχητικά 
σήµατα και είτε: 

             (1) την νέα διόπτευση της πυξίδας ή 
 (2) µία πράσινη τριγωνική σηµαία ή πινακίδα για αλλαγή 
στα δεξιά   ή µια κόκκινη ορθογώνια σηµαία η 
πινακίδα   για αλλαγή στα αριστερά. 

(b) Εάν αλλάξει το µήκος του σκέλους, το σήµα θα είναι η 
επίδειξη της σηµαίας C µε επαναλαµβανόµενα ηχητικά 
σήµατα και ένα “ - ” εάν το µήκος επιβραχυνθεί ή ένα “ + ” 
εάν το µήκος επιµηκυνθεί. 

 (c) Τα επόµενα σκέλη µπορούν να αλλαχθούν χωρίς περαιτέρω 
σήµατα προκειµένου να διατηρηθεί το σχήµα της 
διαδροµής. 

 
34 ΑΠΩΛΕΣΘΕΝ ΣΗΜΕΙΟ 
 

Εάν ένα σηµείο έχει απολεσθεί ή ευρίσκεται εκτός θέσεως , η 

επιτροπή αγώνων πρέπει, εφόσον είναι δυνατό, 
(a) να το επαναφέρει στην ορθή του θέση ή 
(b) να το αντικαταστήσει µε ένα νέο µε παρόµοια εµφάνιση, ή 
µε σηµαντήρα  ή µε σκάφος που επιδεικνύει την σηµαία Μ 
µε επαναλαµβανόµενα ηχητικά σήµατα.  
 

35  ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
Εάν ένα σκάφος ιστιοδροµεί όπως απαιτεί ο κανόνας 28.1 και 
τερµατίσει εντός του χρονικού ορίου, εφόσον υπάρχει, όλα τα 
σκάφη που τερµατίζουν  πρέπει να βαθµολογηθούν σύµφωνα 

µε την θέση τερµατισµού τους εκτός εάν η ιστιοδροµία 
εγκαταλειφθεί. Εάν κανένα σκάφος δεν τερµατίσει µέσα στο 
χρονικό όριο η επιτροπή αγώνων πρέπει να εγκαταλείψει την 

ιστιοδροµία. 
 

36  ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΟΥΝ ΕΚ 
ΝΕΟΥ Ή ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ 
 
Εάν µία ιστιοδροµία πρόκειται να εκκινήσει εκ νέου ή να 
επαναληφθεί, µια παράβαση ενός κανόνα εκτός του 30.3 

στην αρχική ιστιοδροµία δεν πρέπει να απαγορεύει σε ενα 
σκάφους να αγωνιστεί ή να τιµωρηθεί, εκτός εάν αιτία ποινής 
είναι οι κανόνες 30.2, 30.3 και 69.  
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ΜΕΡΟΣ 4 
ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 
Οι κανόνες του Μέρους 4 ισχύουν µόνο για σκάφη που αγωνίζονται 

 
40  ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΕΥΣΗΣ 
 
      Όταν αναρτηθεί η σηµαία «Υ» µαζί µε ένα ηχητικό σήµα πριν ή 
µαζί µε το προειδοποιητικό σήµα, οι αγωνιζόµενοι οφείλουν να 
φορούν προσωπική συσκευή πλεύσης, εκτός για πολύ µικρό 
χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να αλλάξουν ή 
τακτοποιήσουν τα ρούχα τους ή προσωπικά εξαρτήµατα. Wet 
suits και dry suits δεν είναι προσωπικές συσκευές πλεύσης. 

 

 41  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
 
Ένα σκάφος δεν πρέπει να λάβει εξωτερική βοήθεια από 
οιονδήποτε εκτός από:  
(a) βοήθεια σε ένα άρρωστο ή τραυµατισµένο µέλος του 
πληρώµατος. 
(b) ύστερα από σύγκρουση,  βοήθεια από το πλήρωµα του 
άλλου σκάφους   
     προκειµένου να απεµπλακούν. 
(c) βοήθεια υπό µορφή πληροφορίας παρεχόµενης ελεύθερα 
προς όλα τα σκάφη. 
(d) µια µη ζητηθείσα  πληροφορία από µία µη ενδιαφερόµενη 
πηγή, που µπορεί να είναι ένα άλλο σκάφος του ίδιου αγώνα. 

 
42.      ΠΡΟΩΣΗ 
             
 42.1 Βασικός Κανόνας 

Εκτός εάν επιτρέπεται από τον Κανόνα 42.3 ή 45, ένα σκάφος 
πρέπει να αγωνίζεται χρησιµοποιώντας µόνο τον άνεµο και το 
νερό για να  αυξήσει, διατηρήσει ή µειώσει την ταχύτητά του. 
Τα µέλη του πληρώµατος, επιτρέπεται να ρυθµίζουν τα πανιά 
και την γάστρα και να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες 
ναυτοσύνης, αλλά µε κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να κινούν 
το σώµα τους  για να προωθήσουν το σκάφος. 
 

42.2   Απαγορευµένες Ενέργειες         
Οι πάρα κάτω ενέργειες απαγορεύονται, χωρίς να περιορίζουν 
την εφαρµογή του κανόνα 42.1 
(a) pumping: το επαναλαµβανόµενο ανέµισµα οιουδήποτε 

ιστίου είτε φερµάροντας ή λασκάροντας το, είτε µε κάθετες ή 
εγκάρσιες κινήσεις του σώµατος.   
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(b)  rocking: το επαναλαµβανόµενο εγκάρσιο κούνηµα του 
σκάφους, που προκαλείται: 
 (1) από κινήσεις του σώµατος  
 (2) από επαναλαµβανόµενες ρυθµίσεις των ιστίων ή τις 
κινητής καρίνας 
 (3) από το τιµόνεµα. 
(c) ooching:  απότοµες κινήσεις του σώµατος προς τα εµπρός 

που διακόπτονται απότοµα. 
(d) γουργούλα: επαναλαµβανόµενες κινήσεις του τιµονιού  
πού είτε είναι  ισχυρές είτε κινούν το σκάφος προς τα εµπρός 
ή το εµποδίζουν να κινηθεί προς τα πίσω. 
(e) επαναλαµβανόµενες αναστροφές ή υποστροφές που δεν 
σχετίζονται µε αλλαγή του ανέµου ή µε σκοπιµότητες 
τακτικής. 
 

  42.3 Εξαιρέσεις 
 

(a) Ένα σκάφος µπορεί να κάνει “rolling” προκειµένου να 
διευκολύνει το  τιµόνεµα. 

(b) Τα µέλη του πληρώµατος ενός σκάφους, µπορούν να 
κινήσουν τα σώµατά τους για να ενισχύσουν το ρολάρισµα 
που διευκολύνει το τιµόνεµα ενός σκάφους στην διάρκεια 
µια αναστροφής ή υποστροφής, µε την προϋπόθεση ότι, 
την στιγµή που ολοκληρώνεται η αναστροφή ή υποστροφή, 
η ταχύτητα του σκάφους δεν είναι µεγαλύτερη από αυτήν 
που θα ήταν εάν δεν γινόταν η αναστροφή ή υποστροφή. 

(c) Εκτός της περιπτώσεως που ένα σκάφος ιστιοδροµεί  στην 
εγγυτάτη, εάν είναι δυνατόν να κάνει σερφινγκ (η γρήγορη 
επιτάχυνση κατεβαίνοντας την υπήνεµη πλευρά ενός 
κύµατος) ή πλανάρισµα, το πλήρωµα του σκάφους µπορεί, 
µε σκοπό να αρχίσει το σέρφινγκ  ή το πλασάρισµα, να 
τραβήξει την σκότα και τον γκάϊ κάθε  ιστίου, αλλά µόνο 
µια φορά για κάθε κύµα ή ριπή ανέµου. 

(d) Όταν ένα σκάφος ευρίσκεται πάνω από την εγγυτάτη 
σταµατηµένο ή κινούµενο πολύ αργά επιτρέπεται να κάνει 
γουργούλα προκειµένου να επιστρέψει στην εγγυτάτη.  

(e) Ένα σκάφος επιτρέπεται να µειώσει την ταχύτητά του 
κινώντας συνεχώς το τιµόνι του.  

(f) Κάθε είδους πρόωση επιτρέπεται, προκειµένου να δοθεί 
βοήθεια σε άτοµο ή σκάφος που κινδυνεύει. 

(g) Για να ελευθερωθεί από προσάραξη ή σύγκρουση µε άλλο 
σκάφος, ή αντικείµενο, ένα σκάφος µπορεί να 
χρησιµοποιήσει τη δύναµη των πληρωµάτων και των δύο 
σκαφών,  και κάθε εφόδιο πλην µιας µηχανής προώσεως. 

(h) Οι Οδηγίες πλου µπορούν σε ορισµένες περιπτώσεις να 
επιτρέψουν την πρόωση µε την χρήση µηχανής, ή κάποια 
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άλλη µέθοδο, υπό την προϋπόθεση ότι το σκάφος δεν θα 
κερδίσει ένα σηµαντικό όφελος στον αγώνα. 

Σηµείωση: Επεξηγήσεις του κανόνα 42 υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα της ISAF (www.sailing.org) ή ταχυδροµούνται 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου. 

 
43  ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΥΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
 
  43.1 

(a) Οι αγωνιζόµενοι δεν πρέπει να φοράνε ή να φέρουν 
ενδύµατα ή  εξοπλισµό µε σκοπό την αύξηση του βάρους 
των. 

(b) Επιπλέον το συνολικό βάρος της ενδυµασίας και του 
εξοπλισµού που φοράει ή φέρει ένας αγωνιζόµενος πρέπει 
να µην υπερβαίνει τα 8 κιλά. ∆εν περιλαµβάνονται οι 
ζώνες κρεµάσµατος και trapeze και ο ρουχισµός (µαζί µε 
την υπόδηση) που φοριέται µόνο κάτω από το γόνατο. Οι 
κανόνες µιας κλάσης ή οι Οδηγίες Πλου µπορούν να 
προσδιορίσουν µικρότερο βάρος ή µέγιστο βάρος µέχρι 10 
κιλά. Οι κανόνες των κλάσεων µπορεί να περιλαµβάνουν 
υπόδηση ή άλλο ρουχισµό που φέρεται κάτω από το 
γόνατο µέσα στα όρια αυτού του βάρους. Μια ζώνη 
κρεµάσµατος ή trapeze πρέπει να έχει θετική πλευστότητα 
και να µην είναι βαρύτερη των 2 κιλών, εκτός εάν οι 
κανόνες της κλάσεως προσδιορίζουν ένα  µεγαλύτερο 
βάρος µέχρι 4 κιλά. Τα βάρη θα προσδιορίζονται σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος H. 

(c) Εάν ένας επιθεωρητής εξαρτυµάτων ή ένας καταµετρητής 
υπεύθυνος για το ζύγισµα του ρουχισµού και των 
εξαρτυµάτων πιστεύει ότι ένας αγωνιζόµενος µπορεί να έχει 
παραβεί τον Κανόνα 43.1(a) ή τον Κανόνα 43.1(b), πρέπει 
να αναφέρει το γεγονός εγγράφως στην Επιτροπή Αγώνων 

 
43.2   Ο Κανόνας 43.1(b) δεν εφαρµόζεται σε σκάφη που απαιτείται 

να είναι εφοδιασµένα µε ρέλια. 
 
   

44. ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ    
 
44.1  Αυτοτιµωρία     
            
          Ένα σκάφος µπορεί εκτελέσει ποινή  δύο στροφών όταν 

ενδεχοµένως έχει παραβεί ένα κανόνα του Μέρους 2 ενώ 
αγωνίζεται, ή ποινή µίας στροφής όταν ενδεχοµένως έχει 

παραβεί τον κανόνα 31.  Οι οδηγίες πλου µπορεί να 
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καθορίζουν τη χρήση βαθµολογικής ποινής ή κάποια άλλη 
ποινή.  Παρά ταύτα,  
(a) Όταν ένα σκάφος έχει ενδεχοµένως παραβεί ένα κανόνα του 
Μέρους 2 και τον κανόνα 31 στο ίδιο συµβάν, δεν 
χρειάζεται να κάνει ποινή για την παράβαση του κανόνα 31 

(b) Εάν το σκάφος προκάλεσε  τραυµατισµό ή σοβαρές ζηµιές 
ή έχει λάβει σηµαντικό πλεονέκτηµα στον αγώνα ή στην 
σειρά των αγώνων από την παράβαση, η ποινή του είναι ότι 
πρέπει να αποσυρθεί. 

   
44.2  Ποινές µίας και δύο στροφών  
       
       Αφού κρατηθεί µακριά από τα άλλα σκάφη, όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα µετά από το συµβάν, ένα σκάφος εκτελεί ποινή µίας ή 
δύο στροφών πραγµατοποιώντας αµέσως τον απαιτούµενο 
αριθµό στροφών προς την ίδια κατεύθυνση. Κάθε στροφή   
περιλαµβάνει µια αναστροφή και µια υποστροφή. Όταν ένα 
σκάφος πραγµατοποιεί ποινή επάνω ή κοντά στη γραµµή 
τερµατισµού, πρέπει να πλεύσει τελείως µέσα από την πλευρά 
πλεύσεως προς την γραµµή τερµατισµού πριν τερµατίσει. 

 
44.3  Βαθµολογική Ποινή  
 

(a) Ένα σκάφος επιβάλλει στον εαυτό του Βαθµολογική Ποινή 
επιδεικνύοντας κίτρινη σηµαία µε την πρώτη λογική 
ευκαιρία µετά το συµβάν. 

(b) Όταν ένα σκάφος έχει επιβάλει στον εαυτό του 
Βαθµολογική Ποινή πρέπει να επιδεικνύει την κίτρινη 
σηµαία µέχρι να τερµατίσει και να προκαλέσει την προσοχή 

της επιτροπής αγώνων στη γραµµή τερµατισµού. Επίσης 
αυτή τη στιγµή θα πληροφορήσει την επιτροπή αγώνων για 
την ταυτότητα του άλλου σκάφους που έχει εµπλακεί στο 
συµβάν. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα το κάνει στην 
πρώτη ευκαιρία και µέσα στο χρονικό όριο υποβολής 
ενστάσεων. 

(c) Η βαθµολογία του αγώνα του σκάφους που εκτελεί µια 
Βαθµολογική Ποινή πρέπει να είναι οι βαθµοί της θέσης, 
που θα είχε λάβει χωρίς αυτή την ποινή, χειροτερεύοντάς 
την µε τον επί πλέον αριθµό των θέσεων που αναφέρονται 
στις Οδηγίες Πλου. Όµως δεν πρέπει θα βαθµολογείται 
χειρότερα   από DNF ( δεν τερµάτισε). Όταν οι Οδηγίες 
Πλου δεν αναφέρουν τον αριθµό των θέσεων, ο βαθµός θα 
είναι ο πλησιέστερος ακέραιος αριθµός στο 20% του 
συνολικού αριθµού των δηλωσάντων συµµετοχή σκαφών 
(στρογγυλοποιηµένος προς τα πάνω από το 0.5) Οι βαθµοί 



 24 

των άλλων σκαφών δεν θα αλλάξουν και ως εκ τούτου 
µπορεί δύο σκάφη να έχουν την ίδια βαθµολογία. 

 
45  ΑΝΕΛΚΥΣΗ, ΠΡΟΣ∆ΕΣΗ, ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ 
 

Ένα σκάφος πρέπει να είναι στο νερό και χωρίς πρόσδεση 
οπουδήποτε, κατά το προπαρασκευαστικό σήµα. Μετά από 
αυτό, δεν µπορεί να ανελκυστεί ή να προσδεθεί εκτός από την 
περίπτωση επισκευών ή µουδαρισµατος ιστίων ή αδειάσµατος 
των νερών του σκάφους. Μπορεί να αγκυροβολήσει ή το 
πλήρωµα να πατά στο βυθό. Το σκάφος πρέπει να ανακτήσει 
την άγκυρά του πριν συνεχίσει τον αγώνα εκτός εάν δεν είναι 
δυνατόν να το πράξει. 
 

46 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 
       
       Σε ένα σκάφος που αγωνίζεται πρέπει να επιβαίνει ένα 

εντεταλµένο άτοµο που έχει υποδειχθεί από το µέλος ή τον 
Όµιλο που έχει δηλώσει την συµµετοχή του σκάφους. Βλέπε 
Κανόνα 75. 

 
47 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΦΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑ 
 
47.1 Ένα σκάφος πρέπει να χρησιµοποιεί µόνο τα εφόδια που 

ευρίσκονται επ’ αυτού κατά το προπαρασκευαστικό σήµα.  
47.2 Κανένας επιβαίνων δεν πρέπει να φύγει από το σκάφος χωρίς 

λόγο, εκτός της περιπτώσεως ασθενείας ή τραυµατισµού, ή για 
βοήθεια προσώπου ή σκάφους που κινδυνεύει, η για να 
κολυµπήσει.   Ένα άτοµο που άφησε το σκάφος τυχαία ή για 
να κολυµπήσει πρέπει να επιβιβασθεί πριν το σκάφος 
συνεχίσει τον αγώνα. 
 

48 ΣΗΜΑΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑ 
 

Όταν η ασφάλεια το απαιτεί, κάθε σκάφος πρέπει να ηχεί 
σήµατα οµίχλης και να επιδεικνύει φώτα όπως απαιτεί ο 
∆ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα ή οι 

κρατικοί κανονισµοί. 
 

49 ΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 
 
49.1 Οι αγωνιζόµενοι δεν πρέπει να χρησιµοποιούν άλλα 

εξαρτήµατα σχεδιασµένα για να τοποθετούν το σώµα τους έξω 
από το σκάφος, εκτός από ζώνες κρεµάσµατος και  stiffeners 
που φέρονται κάτω από τους µηρούς. 
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49.2 Όταν απαιτούνται ρέλια ασφαλείας από τους κανόνες της 
κλάσεως ή τις Οδηγίες Πλου, θα πρέπει να είναι τεντωµένα 
και οι αγωνιζόµενοι δεν πρέπει να θέτουν οποιοιδήποτε µέρος 
του κορµού τους έξω από αυτά. Κατ’ εξαίρεση και για λίγο 
επιτρέπεται, για να εκτελέσουν µια απαραίτητη εργασία. Σε 
σκάφη εφοδιασµένα µε άνω και κάτω συρµάτινα ρέλια, ένας 
αγωνιζόµενος που κάθεται στο κατάστρωµα µε το πρόσωπο 
προς τα έξω και το στήθος µέσα από το κάτω ρέλι, µπορεί να 
έχει το πάνω µέρος του σώµατός του έξω από το πάνω ρέλι. 
 

50 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗ ΙΣΤΙΩΝ 
 

50.1 Αλλαγή ιστίων 
 
         Όταν γίνεται αλλαγή πανιών και µπαλονιών, το νέο πανί 

µπορεί να είναι πλήρως τοποθετηµένο και ρυθµισµένο πριν 
κατέβει το πανί που αντικαθιστά. όµως µόνο µια µεγίστη, και 
µε εξαίρεση όταν γίνεται αλλαγή, µόνο ένα µπαλόνι  
επιτρέπεται να είναι τοποθετηµένο. 

 
50.2 Μπαλονόξυλα και Whisker Poles  
 

Μόνο ένα µπαλονόξυλο ή whisker pole πρέπει να 
χρησιµοποιούνται σε οποιαδήποτε στιγµή εκτός εάν το 
σκάφος υποστρέφει. Όταν χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι 
προσαρτηµένα στον πλωριό ιστό. 
 

50.3 Χρήση Outriggers 
(a) Κανένα ιστίο δεν πρέπει να δένεται πάνω ή µέσω ενός 

outrigger παρά µόνον όπως επιτρέπεται από τον κανόνα 
50.3(b) ή 50.3(c). Outrigger είναι οποιοδήποτε εξάρτηµα 
ή µέσον τοποθετηµένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µπορεί 
να ασκήσει δύναµη προς τα έξω σε µια σκότα ή πανί σε 
ένα σηµείο από το οποίο, µε το σκάφος σε όρθια θέση, 
µια κατακόρυφη γραµµή πέφτει έξω από την γάστρα ή το 
κατάστρωµα του σκάφους. Για την σωστή κατανόηση του 
Κανόνα αυτού: κουπαστές, ρέλια και προστατευτικά 
ζωνάρια δεν αποτελούν µέρος του πετσώµατος, της 
γάστρας ή του καταστρώµατος. Τα επόµενα δεν είναι 
outriggers: ένα µπαστούνι το οποίο χρησιµοποιείται για 
την στερέωση ενός πλωριού πανιού. Ένα bumkin που 
χρησιµοποιείται για να δεθεί η µάτσα ενός πλωριού 
πανιού, η µάτσα  ενός πλωριού πανιού το οποίο δένεται 
πάνω σε αυτήν, η οποία δεν χρειάζεται ρύθµιση σε 
περίπτωση αναστροφής. 
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(b) Οποιοδήποτε πανί µπορεί να δεθεί ή να περαστεί πάνω 
από µια µάτσα που χρησιµοποιείται κανονικά  για ένα εν 
λειτουργία  πανί και είναι µόνιµα προσαρτηµένη στον ιστό 
από τον οποίο φέρεται η κορυφή του πανιού. 

(c)    Ένα πλωριό πανί, µπορεί να φερµάρεται ή να δεθεί στο 
clew (ποδεών) από  ένα µπαλονόξυλο ή whisker pole υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν έχει στηθεί µπαλόνι. 

 
50.4 Πλωριά πανιά 
 

Η διαφορά µεταξύ ενός πλωριού πανιού και ενός µπαλονιού 
είναι ότι το µέσο εύρος ενός πλωριού πανιού µετρούµενο στο 
µέσον του γραντιού (luf) και του αετού (leech), δεν υπερβαίνει 
το 50% του µήκους της ποδιάς του και κανένα άλλο 
ενδιάµεσο µήκος δεν υπερβαίνει ένα ποσοστό οµοίως ανάλογο 
της απόστασής  του από την κορυφή του πανιού. Ένα πανί 
που το πόδι του (tαck) προσδένεται  πίσω από τον πλωριό ιστό 
δεν είναι πλωριό πανί. 
 

51 ΚΙΝΗΤΟ ΕΡΜΑ 
 
Όλο το κινητό έρµα συµπεριλαµβανοµένων των ιστίων που δεν 
χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι σωστά αποθηκευµένο Το 
νερό, βάρη ή έρµα δεν πρέπει να µετακινούνται µε σκοπό την 
αλλαγή των ρυθµίσεων ή της ευστάθειας. Τα πανιόλα, οι 
µπουλµέδες, οι πόρτες,  οι σκάλες και οι δεξαµενές νερού 
πρέπει να µένουν στη θέση τους καθώς και όλα τα εξαρτήµατα 
της καµπίνας, που υπάρχουν πάνω στο σκάφος. Επιτρέπεται 
να απαντληθεί το νερό της σεντίνας 
 

52 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ∆ΥΝΑΜΗ 
 
Η σταθερή και κινητή εξαρτία, οι ιστοί και τα κινητά 
προσαρτήµατα της γάστρας πρέπει να ρυθµίζονται και να 
χειρίζονται µόνο µε ανθρώπινη δύναµη. 
 

53 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΡΙΒΗ 
 

Ένα σκάφος δεν πρέπει να εκτοξεύει ή ελευθερώνει µία ουσία 
όπως ένα πολυµερές ή να έχει ειδική υφή επιφανείας που 
µπορεί να βελτιώσει τον χαρακτήρα της ροής του νερού εντός 
του οριακού στρώµατος. 
 

54 ΠΡΟΤΟΝΟΙ ΚΑΙ  ΠΟ∆ΙΑ (Tacks) ΠΛΩΡΙΩΝ ΙΣΤΙΩΝ 
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Οι πρότονοι και τα πόδια των πλωριών πανιών εκτός των 
ενδιάµεσων πανιών του µπαλονιού όταν το σκάφος δεν πλέει 
στην εγγυτάτη, πρέπει να είναι κατά προσέγγιση στερεωµένα 
στον διαµήκη άξονα του σκάφους.  
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MEΡΟΣ 5  
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 
ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ, ΚΑΚΗ ∆ΙΑΓΩΓΗ, ΕΦΕΣΕΙΣ 
 
ΤΜΗΜΑ Α  
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΝΟΝΑ 69 
 
60 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣHΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Η ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ 69 
 
60.1 ‘Ένα σκάφος µπορεί 
 

(a) να κάνει ένσταση σε άλλο σκάφος αλλά όχι για µία, κατά 
ισχυρισµό, παράβαση ενός κανόνα του Μέρους 2 εκτός αν 
µετείχε ή είδε το συµβάν: ή 

 (b) να ζητήσει αποκατάσταση. 
 
60.2 Μία επιτροπή αγώνων µπορεί 
 

(a) να κάνει ένσταση σε ένα σκάφος αλλά όχι σαν αποτέλεσµα 
µιας πληροφορίας που προέρχεται από αίτηση 
αποκατάστασης ή από µία µη έγκυρη ένσταση ή από µία 
αναφορά προερχόµενη από ένα ενδιαφερόµενο µέρος 
διαφορετικό από τον εκπρόσωπο του σκάφους αυτού. 

 (b) να ζητήσει αποκατάσταση για ένα σκάφος ή 
(c) να αναφέρει στην επιτροπή ενστάσεων ζητώντας ενέργειες 
σύµφωνα µε τον κανόνα 69.1 (a). 
Παρά ταύτα , όταν η επιτροπή αγώνων πάρει µια αναφορά  
προβλεπόµενη από τον κανόνα 43.1 (c) ή 78.3 πρέπει να 
κάνει ένσταση στο σκάφος. 

  
60.3 Μια επιτροπή ενστάσεων µπορεί 

(a) να κάνει ένσταση σε ένα σκάφος αλλά όχι σαν αποτέλεσµα 
µιας πληροφορίας που προέρχεται από αίτηση 
αποκατάστασης ή  από µία µη έγκυρη ένσταση ή από µία 
αναφορά  προερχόµενη από ένα ενδιαφερόµενο µέρος  

διαφορετικό από τον εκπρόσωπο του σκάφους αυτού. Μπορεί 
όµως να κάνει ένσταση σε ένα σκάφος 
 
(1) Εάν πληροφορηθεί για ένα γεγονός που έχει εµπλακεί και 
πιθανόν να έχει καταλήξει σε τραυµατισµό ή σοβαρή 
ζηµιά , ή 

(2) Εάν κατά την διάρκεια της ακρόασης µίας έγκυρης 
ένστασης πληροφορηθεί ότι το σκάφος, αν και δεν είναι 
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διάδικος στην ακρόαση, έχει εµπλακεί στο συµβάν και 
πιθανόν να έχει παραβεί ένα κανόνα. 

(b) να συγκληθεί για να εξετάσει την δυνατότητα 
αποκατάστασης ή 
(c) να ενεργήσει σύµφωνα µε τον κανόνα 69.1 (a). 

 
61 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
61.1 Πληροφορώντας τον Εναγόµενο 
 

(a) Ένα σκάφος προτιθέµενο να υποβάλει ένσταση πρέπει 
πάντοτε να πληροφορήσει το άλλο σκάφος στην πρώτη εύλογη 
ευκαιρία. Όταν η ένσταση αφορά περιστατικό στον αγωνιστικό 

χώρο στο οποίο µετείχε ή είδε, πρέπει να φωνάξει “protest” 
και να επιδείξει εµφανώς στην πρώτη εύλογη ευκαιρία µια 
κόκκινη σηµαία στο καθένα.  Θα επιδεικνύει την σηµαία 
συνεχώς µέχρις ότου πάψει να αγωνίζεται. Εντούτοις ,  

(1) Εάν το άλλο σκάφος είναι σε απόσταση που η φωνή 
δεν ακούγεται, το ενάγον σκάφος δεν είναι υποχρεωµένο 
να φωνάξει αλλά πρέπει να ειδοποιήσει το άλλο σκάφος 
στην πρώτη εύλογη ευκαιρία. 
(2) Εάν  το µήκος της γάστρας του ενάγοντος σκάφους 
είναι λιγότερο από 6 µέτρα δεν είναι υποχρεωµένο να 
επιδείξει την κόκκινη σηµαία. 
(3) Εάν το συµβάν έχει σαν αποτέλεσµα ζηµιά ή 
τραυµατισµό που είναι  φανερό στα σκάφη που έχουν 
αναµιχθεί και ένα από αυτά προτίθεται να υποβάλει 
ένσταση οι απαιτήσεις αυτού του κανόνα δεν ισχύουν, 
αλλά πρέπει να ενηµερώσει το άλλο σκάφος µέσα στο 
χρονικό διάστηµα που προβλέπεται από τον κανόνα 61.3 

 
(b) Μία επιτροπή αγώνων ή µια επιτροπή ενστάσεων 
προτιθέµενη να κάνει ένσταση σε ένα σκάφος, πρέπει να το 
ειδοποιήσει το γρηγορότερο δυνατόν. Όµως  αν η ένσταση 

προέλθει  από ένα συµβάν που παρατήρησε στην περιοχή των 
αγώνων η επιτροπή πρέπει να ειδοποιήσει το σκάφος  µετά 
τον αγώνα και µέσα στο χρονικό όριο που προβλέπεται από 
τον κανόνα 61.3. 

(c) Εάν η επιτροπή ενστάσεων αποφασίσει να υποβάλει 
ένσταση σε σκάφος  βάσει του κανόνα 60.3(a)(2) πρέπει να 
ενηµερώσει το σκάφος το συντοµότερο δυνατόν για την 
πρόθεσή της, να κλείσει την τρέχουσα ακρόαση, να ενεργήσει 
όπως προβλέπεται από τους κανόνες 61.2 και 63, και να 
εκδικάσει την αρχική συγχρόνως µε την νέα ένσταση . 
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61.2 Περιεχόµενα Ενστάσεως 
 
 Μία ένσταση πρέπει να είναι γραπτή και να προσδιορίζει: 

 (a) τον ενάγοντα και τον εναγόµενο. 
 (b) το περιστατικό, συµπεριλαµβανοµένου του που και πότε 
συνέβη. 
 (c) κάθε κανόνα που ο ενάγων πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί 

και 
 (d) το όνοµα του εκπροσώπου του ενάγοντος σκάφους. 

Εντούτοις, εάν η προϋπόθεση (b) περιλαµβάνεται, η 
προϋπόθεση (a) µπορεί να εκπληρωθεί οποτεδήποτε πριν από 
την ακρόαση και οι προϋποθέσεις (c) και (d)  µπορούν να 
εκπληρωθούν πριν ή κατά την ακρόαση. 

61.3 Χρονικό Όριο Υποβολής Ενστάσεων 
 

Μία ένσταση που υποβάλλεται από ένα σκάφος ή µια 

επιτροπή αγώνων ή µια επιτροπή ενστάσεων για ένα 
περιστατικό που η επιτροπή παρατηρεί στην περιοχή των 
αγώνων, πρέπει να παραδοθεί στη γραµµατεία των αγώνων 
µέσα στο χρονικό όριο που αναφέρεται στις οδηγίες πλου. Αν 
τίποτα δεν αναφέρεται, το χρονικό όριο είναι δύο ώρες µετά 
τον τερµατισµό του τελευταίου σκάφους στην ιστιοδροµία. 
Άλλες ενστάσεις  που υποβάλλονται από την επιτροπή αγώνων 

ή την επιτροπή ενστάσεων πρέπει να παραδίδονται στη 
γραµµατεία των αγώνων όχι αργότερα από 2 ώρες αφότου η 
επιτροπή έλαβε την σχετική πληροφορία. Η επιτροπή 
ενστάσεων πρέπει να παρατείνει τον χρόνο, εάν υπάρχει 
εύλογος λόγος να το πράξει.  

62 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
62.1 Μια αίτηση ενός σκάφους για αποκατάσταση ή µία απόφαση 

µίας επιτροπής ενστάσεων να εξετάσει το ενδεχόµενο 
αποκατάστασης πρέπει να βασίζεται σε µία διεκδίκηση ή 
πιθανότητα ότι η θέση τερµατισµού του σε έναν αγώνα ή σειρά 
αγώνων έχει, όχι από δικό του λάθος, γίνει σηµαντικά 
χειρότερη λόγω: 

(a) µιας εσφαλµένης ενέργειας ή παράλειψης της επιτροπής 
αγώνων ή της επιτροπής ενστάσεων ή της οργανώτριας 
αρχής αλλά όχι από µια απόφαση της επιτροπής ενστάσεων 
όταν το σκάφος ήταν διάδικος στην ακρόαση. 

 (b) του ότι υπέστη υλικές ζηµιές από ένα άλλο σκάφος που 
παραβίαζε κανόνα του Μέρους 2 ή από σκάφος που δεν 
αγωνιζόταν και ήταν υποχρεωµένο να κρατηθεί µακριά. 
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(c) παροχής βοήθειας (εξαιρουµένου του ιδίου ή του 
πληρώµατος του) σύµφωνα µε τον κανόνα 1.1. ή 

(d) ενός σκάφους εναντίον του οποίου έχει επιβληθεί ποινή 
σύµφωνα µε τον κανόνα 2 ή έχουν ληφθεί εναντίον του 
πειθαρχικά µέτρα σύµφωνα µε τον κανόνα 69.1 (b). 

62.2 Η αίτηση πρέπει να είναι έγγραφη και να κατατεθεί  στη 
γραµµατεία όχι αργότερα από το χρονικό όριο υποβολής 
ενστάσεων ή εντός 2 ωρών από το συµβάν, όποιο από τα δύο 
είναι αργότερα. Η Επιτροπή Ενστάσεων πρέπει να παρατείνει 
τον χρόνο, εάν υπάρχει εύλογος λόγος να το πράξει. ∆εν 
απαιτείται σηµαία ενστάσεων. 

ΤΜΗΜΑ Β  
ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
63 ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ 
 
63.1 Απαιτούµενα για µια Ακροαµατική ∆ιαδικασία 
Ένα σκάφος ή  ένας αγωνιζόµενος δεν πρέπει να τιµωρείται χωρίς 
ακρόαση της ένστασης , εκτός αν εµπίπτει στους κανόνες 30.2, 
30.3,67, 69, Α5  και P2. Μία απόφαση για αποκατάσταση δεν 
πρέπει να αποφασίζεται χωρίς ακρόαση. Η επιτροπή ενστάσεων 
πρέπει να εξετάζει όλες τις ενστάσεις και τις αιτήσεις για 

αποκατάσταση που παρεδόθησαν στη γραµµατεία των αγώνων, 
εκτός αν επιτρέψει τη απόσυρση µιας ένστασης ή αίτησης 

αποκατάστασης. 
 
63.2 Χρόνος &Τόπος Ακροάσεων, χρόνος προετοιµασίας των 
διαδίκων 
 
 Όλοι οι διάδικοι µιας ακροάσεως πρέπει να ειδοποιούνται για 

τον χρόνο και τον τόπο της ακροάσεως, να τους παρέχονται οι 
πληροφορίες για την ένσταση ή επανόρθωση και να τους 

δίδεται εύλογος χρόνος προετοιµασίας για την ακρόαση. 
 
63.3 ∆ικαίωµα Παραστάσεως 
 

(a) Οι διάδικοι σε µία ακρόαση ή ο εκπρόσωπος του καθενός 

έχουν το δικαίωµα να είναι παρόντες καθ όλη την διάρκεια 
της ακροάσεως που λαµβάνονται καταθέσεις. Όταν στην 
ένσταση περιέχεται απαίτηση παράβασης των κανόνων του 

Μέρους 2, 3 ή 4, οι εκπρόσωποι των σκαφών πρέπει να 
ευρίσκοντο επί των σκαφών κατά την στιγµή του 
περιστατικού, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος για την 
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επιτροπή ενστάσεων να αποφασίσει διαφορετικά. Κάθε 
µάρτυρας, που δεν είναι µέλος της επιτροπής ενστάσεων 
πρέπει να εξέρχεται της αίθουσας ακροάσεως εκτός αν 
καταθέτει. 

 (b) Αν ένας διάδικος της ακρόασης µιας ένστασης ή αίτησης 

αποκατάστασης  δεν προσέρχεται σε αυτή, η επιτροπή 
ενστάσεων µπορεί να αποφασίσει για την ένσταση η την 
αίτηση εν τη απουσία του. Αν η απουσία του διαδίκου ήταν 

αναπόφευκτη η ακρόαση µπορεί να επαναληφθεί. 
 
63.4 Ενδιαφερόµενα Μέρη 
 

Ένα µέλος της επιτροπής ενστάσεων που είναι ενδιαφερόµενο 
µέρος δεν µπορεί να συνεχίσει να µετέχει στην ακρόαση αλλά 

µπορεί να εµφανιστεί ως µάρτυρας. Τα µέλη της επιτροπής 
ενστάσεων πρέπει να δηλώσουν οιοδήποτε ενδεχόµενο 
προσωπικό ενδιαφέρον αµέσως µόλις το αντιληφθούν.  Ένας 
διάδικος µιας ακροάσης που πιστεύει ότι ένα µέλος της 
επιτροπής ενστάσεων  είναι ενδιαφερόµενο µέρος, πρέπει να 

εκφράσει τις αντιρρήσεις του, το συντοµότερο δυνατό. 
 
63.5 Εγκυρότητα της Ενστάσης ή της Αίτησης 
Αποκατάστασης 
 

Στην αρχή της ακροάσης η επιτροπή ενστάσεων πρέπει να 
πάρει όσα στοιχεία θεωρεί απαραίτητα για να  αποφασίσει αν 
έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη 
η ένσταση ή αίτηση αποκατάστασης. 

Εάν έχουν εκπληρωθεί, η ένσταση, ή η αίτηση για 
αποκατάσταση είναι έγκυρη  και η ακρόαση θα συνεχιστεί. 
Εάν όχι, η επιτροπή θα κηρύξει την ένσταση ή αίτηση 

αποκατάστασης  άκυρη και θα σταµατήσει την ακρόαση. 
 Εάν η ένσταση έγινε σύµφωνα µε τον κανόνα 60.3 (a)(1),  η 
επιτροπή πρέπει επίσης να προσδιορίσει  εάν  τραυµατισµός 
η σοβαρή ζηµιά προέκυψαν από το συµβάν. Εάν όχι τότε η 
διαδικασία πρέπει να σταµατήσει. 

 
63.6 Λήψη Μαρτυρικών Καταθέσεων και ∆ιαπίστωση 
Γεγονότων 
 

Η επιτροπή ενστάσεων πρέπει να πάρει καταθέσεις από τους 
διάδικους της ακρόασης και από τους µάρτυρές τους και 

όποια άλλα αποδεικτικά στοιχεία θεωρεί απαραίτητα. Ένα 
µέλος της επιτροπής ενστάσεων που είδε το περιστατικό 
µπορεί να καταθέσει. Ένας διάδικος της ακρόασης µπορεί να 
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υποβάλει ερωτήσεις σε οποιονδήποτε καταθέτει. Μετά η 
επιτροπή πρέπει να διαπιστώσει τα γεγονότα και να βασίσει 
την απόφασή της πάνω σε αυτά. 
 

63.7    Αντίφαση µεταξύ Προκήρυξης Αγώνα και Οδηγιών 
Πλου 
 
         Εάν υπάρχει µία αντίφαση ανάµεσα σε ένα κανόνα της 

προκήρυξης του αγώνα  και ενός των οδηγιών πλου, αυτό 
πρέπει να λυθεί πριν η επιτροπή ενστάσεων κληθεί να 
αποφασίσει για µια ένσταση ή αίτηση αποκατάστασης. Η 

επιτροπή θα εφαρµόσει τον κανόνα που πιστεύει ότι 
προσφέρει το δικαιότερο αποτέλεσµα σε όλα τα εµπλεκόµενα 
σκάφη.  

 
63.8 Ενστάσεις µεταξύ σκαφών σε διαφορετικούς αγώνες 
 

Μία ένσταση µεταξύ σκαφών σε διαφορετικούς αγώνες που 

διεξάγονται από διαφορετικές οργανωτικές Αρχές, πρέπει να 
τύχουν ακροάσεως από µία Επιτροπή Ενστάσεων αποδεκτή 
από αυτές τις Αρχές. 

 
64 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
64.1 Ποινές και Απαλλαγή 
 

(a)  Όταν η επιτροπή ενστάσεων αποφασίσει ότι ένα σκάφος 
που είναι διάδικος µιας ακρόασης έχει παραβεί έναν 
κανόνα, πρέπει να το ακυρώσει, εκτός αν προβλέπεται 
κάποια άλλη ποινή. Μία  ποινή πρέπει να επιβληθεί 
ακόµη και αν ο κανόνας που εφαρµόζεται δεν αναφέρεται 
στην ένσταση. 

(b) Εάν ένα σκάφος έχει εκτελέσει µία προβλεπόµενη ποινή, 
ο κανόνας 64.1(a) δεν  ισχύει γι’ αυτό, εκτός εάν η ποινή 
για τον κανόνα που  παρέβη   δεν εξαιρείται από την 
βαθµολογία της σειράς των ιστιοδροµιών 

(c)  Αν σαν συνέπεια παραβάσεως ενός κανόνα ένα σκάφος 
ανάγκασε ένα άλλο να παραβεί έναν κανόνα, ο κανόνας 

64.1 (α) δεν εφαρµόζεται στο άλλο σκάφος και το άλλο 
σκάφος πρέπει να απαλλαγεί. 

(d) Αν ένα σκάφος παραβίασε έναν κανόνα ενώ δεν 
αγωνίζεται, η ποινή του θα εφαρµοστεί στην ιστιοδροµία 

που έγινε πλησιέστερα στον χρόνο του περιστατικού. 
 

64.2 Αποφάσεις επί αιτήσεων για Αποκατάσταση 
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          Όταν η επιτροπή ενστάσεων αποφασίσει ότι ένα σκάφος 

δικαιούται αποκατάστασης σύµφωνα µε τον κανόνα 62, θα 
πρέπει να κάνει µία διευθέτηση κατά τον πλέον δίκαιο τρόπο 
για όλα τα επηρεαζόµενα σκάφη, ανεξαρτήτως  του εάν έχουν 
ζητήσει ή όχι αποκατάσταση. Αυτό µπορεί να σηµαίνει 
διόρθωση της βαθµολογίας (βλέπε κανόνα Α10 για  
παραδείγµατα) ή του χρόνου τερµατισµού ή την εγκατάλειψη 
της ιστιοδροµίας, ή το να ισχύσουν τα αποτελέσµατα ως 
έχουν ή το να γίνει µια άλλη διευθέτηση. Σε περίπτωση 
αµφιβολιών περί τα γεγονότα ή των πιθανών αποτελεσµάτων 
εξ αιτίας οιασδήποτε διευθέτησης για τον αγώνα ή της σειράς 
των αγώνων, ειδικότερα πριν εγκαταλειφθεί η ιστιοδροµία η 

επιτροπή ενστάσεων πρέπει να συλλέξει στοιχεία από 
κατάλληλες πηγές. 

 
64.3 Αποφάσεις επί Ενστάσεων Καταµέτρησης 
 

(a) Όταν η επιτροπή ενστάσεων διαπιστώσει αποκλίσεις 
µεγαλύτερες  από τις ανοχές που καθορίζονται στους 
κανόνες της κλάσης, που προκλήθηκαν από ζηµιές ή 
φυσιολογικές φθορές και δεν βελτιώνουν  τις επιδόσεις του 
σκάφους, δεν πρέπει να του επιβάλει ποινή. Όµως, το 
σκάφος δεν µπορεί να αγωνιστεί µέχρις ότου διορθωθούν 

οι  αποκλίσεις, εκτός εάν η επιτροπή ενστάσεων 
αποφασίσει ότι δεν υπάρχει  ή δεν υπήρξε εύλογη 
ευκαιρία να το πράξει. 

(b) ‘Οταν η επιτροπή ενστάσεων έχει αµφιβολία για την 
ερµηνεία ενός κανόνα καταµέτρησης πρέπει να 
παραπέµψει τα ερωτήµατα µαζί µε τα σχετικά γεγονότα σε 
µία αρχή που έχει ευθύνη της ερµηνείας του κανόνα. 
Αποφασίζοντας η επιτροπή ενστάσεων πρέπει να 
δεσµεύεται από την απάντηση αυτής της αρχής. 

(c) Όταν ένα σκάφος που ακυρώθηκε µε βάση κανόνα 
καταµέτρησης  δηλώσει εγγράφως ότι προτίθεται να 
υποβάλει έφεση,   µπορεί  να αγωνιστεί σε επόµενες 
ιστιοδροµίες χωρίς αλλαγές στο σκάφος αλλά θα ακυρωθεί 
αν δεν υποβάλει έφεση ή αν το αποτέλεσµα της εφέσεως 
είναι εναντίον του. 

(d) Η δαπάνη που θα προκληθεί από µία ένσταση για κανόνα        

καταµέτρησης πρέπει να καταβληθεί από τον αποτυχόντα 
διάδικο εκτός αν η επιτροπή ενστάσεων αποφασίσει 

διαφορετικά. 
 
65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
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65.1 Η επιτροπή ενστάσεων, µετά την λήψη της απόφασής της 

πρέπει χωρίς καθυστέρηση να πληροφορήσει τους διάδικους 
για τα διαπιστωθέντα γεγονότα, τους κανόνες που 

εφαρµόστηκαν, την απόφαση, το σκεπτικό της και για κάθε 
ποινή που επεβλήθη ή επανόρθωση που εδόθη. 

 
65.2 Ένας διάδικος µίας ένστασης δικαιούται να λάβει τις ανωτέρω 

πληροφορίες γραπτώς, µε την προϋπόθεση ότι το ζητάει 
εγγράφως από την επιτροπή ενστάσεων, όχι αργότερα από 
επτά ηµέρες αφότου έλαβε γνώση της απόφασης. Η επιτροπή 
πρέπει να χορηγήσει χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες, 
περιλαµβάνοντας, όταν είναι σχετικό, ένα διάγραµµα του 
περιστατικού που ετοίµασε ή ενέκρινε η επιτροπή. 

 
65.3 Όταν η επιτροπή ενστάσεων επιβάλει ποινή σε σκάφος για 

κανόνα καταµέτρησης, πρέπει να πληροφορήσει τις αρµόδιες 
αρχές καταµέτρησης. 

 
66 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
 

Μια ακρόαση µπορεί να επαναληφθεί όταν η επιτροπή 
ενστάσεων αποφασίσει ότι  ενδέχεται να έχει υποπέσει σε ένα 
σηµαντικό σφάλµα ή όταν νέα σηµαντικά στοιχεία 
παρουσιαστούν εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Πρέπει 
να την επαναλάβει αν τούτο επιτάσσεται από την εθνική αρχή 
σύµφωνα µε τον κανόνα F5 .Ένας διάδικος της ακρόασης 

µπορεί να ζητήσει την επανάληψή της, εντός 24 ωρών αφότου 
ενηµερώθηκε για την απόφαση. Όταν η ακρόαση µιας 
ένστασης επαναλαµβάνεται, πρέπει η πλειοψηφία των µελών 
της επιτροπής ενστάσεων, αν είναι δυνατό, να είναι µέλη της 
αρχικής επιτροπής ενστάσεων. 

 
67 ΚΑΝΩΝ 42 ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ 
 

Όταν έτσι αναφέρεται στις οδηγίες πλου, η επιτροπή 
ενστάσεων µπορεί να επιβάλει ποινή χωρίς ακρόαση σε 
σκάφος που παραβίασε τον κανόνα 42, µε την προϋπόθεση 
ότι ένα µέλος της επιτροπής ή ένας παρατηρητής που αυτή 
υπέδειξε, είδε το περιστατικό και µια ακύρωση µε βάση αυτό 
τον κανόνα δεν θα εξαιρείται  από την βαθµολογία του 
σκάφους στη σειρά των αγώνων. Σκάφος που τιµωρείται κατ 
αυτόν τον τρόπο πρέπει να το πληροφορηθεί µε ανακοίνωση 
στα αποτελέσµατα των αγώνων.  

68 ΖΗΜΙΕΣ 
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Το θέµα των ζηµιών που προκύπτουν από µία παράβαση 
οποιουδήποτε κανόνα πρέπει να διέπεται από τις διατάξεις 

της εθνικής αρχής εφόσον υπάρχουν. 
 
TMHMA C 
ΚΑΚΗ ∆ΙΑΓΩΓΗ ΣΟΒΑΡΑΣ ΜΟΡΦΗΣ. 
 
69. ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ∆ΙΑΓΩΓΗ ΣΟΒΑΡΑΣ 
ΜΟΡΦΗΣ 
 
69.1 Ενέργειες από µία Επιτροπή Ενστάσεων 
 
(a)  Όταν µια επιτροπή ενστάσεων εξ ιδίας αντίληψης ή από 
αναφορά που έλαβε από οιαδήποτε πηγή πιστεύει ότι ένας 
αγωνιζόµενος ενδέχεται να έχει διαπράξει µια σοβαρή 
παράβαση κανόνα ή καλής συµπεριφοράς, ή αθλητικού 

ήθους, ή να οδήγησε το άθληµα σε δυσφήµιση, µπορεί να 
συγκαλέσει ακρόαση. Η επιτροπή ενστάσεων πρέπει να 
πληροφορήσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τον 
αγωνιζόµενο για τον ισχυρισµό εις βάρος του περί κακής 
διαγωγής καθώς και για την ώρα και τον τόπο της 
ακρόασης. Εάν ο αγωνιζόµενος προβάλει µια σοβαρή 
δικαιολογία για τον λόγο που δεν  µπορεί να παραστεί 
στην εκδίκαση, η επιτροπή ενστάσεων θα την 
προγραµµατίσει εκ νέου.  

 (b)  Μία επιτροπή ενστάσεων το λιγότερο τριµελής πρέπει να 
διεξάγει την ακρόαση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από  τους κανόνες 63.2, 63.3(a), 63.4, και 
63.6. Εάν αποφασίσει ότι ο αγωνιζόµενος υπέπεσε 
πράγµατι στο προβαλλόµενο παράπτωµα της κακής 
διαγωγής πρέπει  είτε: 
(1) να προειδοποιήσει τον αγωνιζόµενο ή 
(2) να επιβάλει ποινή αποκλείοντας  τον αγωνιζόµενο και 
εάν χρειάζεται να ακυρώσει το σκάφος από την 
ιστιοδροµία ή από τις εναποµείνασες ιστιοδροµίες ή από 
όλες τις ιστιοδροµίες της σειράς ή να λάβει άλλα µέτρα 
στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας της. Μια ακύρωση βάσει 
αυτού του κανόνα δεν µπορεί να εξαιρεθεί από τον 
υπολογισµό της βαθµολογίας µιας σειράς ιστιοδροµιών.  

(c)  Η επιτροπή ενστάσεων πρέπει χωρίς καθυστέρηση να 
αναφέρει µια ποινή, αλλά όχι µια προειδοποίηση,  στην 
εθνική αρχή του τόπου διεξαγωγής του αγώνα, του 
αγωνιζόµενου και του ιδιοκτήτη του σκάφους. Εάν η 
επιτροπή ενστάσεων είναι µία διεθνής ελλανόδικος 
επιτροπή διορισµένη από την ISAF βάσει του κανόνα 
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89.2(b), οφείλει να στείλει ένα αντίγραφο της αναφοράς 
στην ISAF.  

(d) Εάν ο αγωνιζόµενος δεν προβάλει σοβαρό λόγο που δεν  
µπόρεσε να µετάσχει σε µία εκδίκαση και δεν παραστεί σε 
αυτή, η επιτροπή ενστάσεων µπορεί να την εκδικάσει 
χωρίς την παρουσία του αγωνιζόµενου. Εάν η επιτροπή 
κάνει αυτό, και  επιβάλει ποινή θα συµπεριλάβει στην 
αναφορά που θα κάνει βάσει του κανόνα 69.1(c)  τα 
γεγονότα που ευρέθησαν, την απόφαση και τους λόγους 
επιβολής της. 

  (e)   Εάν η επιτροπή ενστάσεων διαλέξει να µη προχωρήσει σε 
εκδίκαση χωρίς την παρουσία του αγωνιζόµενου ή εάν η 
εκδίκαση δεν µπορεί να προγραµµατισθεί για χρόνο και 
τόπο που θα ήταν εύλογο για τον αγωνιζόµενο να 
παραστεί, η επιτροπή ενστάσεων θα συγκεντρώσει όλες 
τις διαθέσιµες πληροφορίες και εάν ο ισχυρισµός 
θεωρηθεί βάσιµος θα κάνει µια αναφορά στις αρµόδιες 
εθνικές αρχές. Εάν η επιτροπή ενστάσεων είναι µία 
διεθνής ελλανόδικος επιτροπή διορισµένη από την ISAF 
βάσει του κανόνα 89.2(b), θα στείλει ένα αντίγραφο της 
αναφοράς στην ISAF   

(f) Εάν µετά από την αποχώρηση της επιτροπής ενστάσεων 
από τον τόπο της διοργάνωσης παραληφθεί µια αναφορά 
για κακή διαγωγή σοβαρής µορφής, η επιτροπή αγώνων ή 
η οργανώτρια αρχή µπορεί να διορίσει µια άλλη επιτροπή 
ενστάσεων για να προχωρήσει σύµφωνα µε τον παρόντα 
κανόνα. 

 
69.2 Ενέργειες µιας Εθνικής Αρχής,ή  Αρχικές Ενέργειες 

της ISAF 
 
(a) Όταν µια εθνική αρχή ή η ISAF λάβει µία αναφορά που 

ισχυρίζεται σοβαρή παράβαση ενός κανόνα ή τρόπων 

καλής συµπεριφοράς ή αθλητικού ήθους, ή αναφορά ότι 
κάποιο άτοµο µε τη συµπεριφορά του οδήγησε το άθληµα 
σε δυσφήµηση, ή µια αναφορά που προβλέπεται από τον 
κανόνα 69.1(c)   ή 69.1(e), µπορεί να διενεργήσει έρευνα 
και όταν χρειάζεται να προχωρήσει σε ακρόαση. Στη 
συνέχεια µπορεί να λάβει πειθαρχικά µέτρα εντός της 
δικαιοδοσίας της, τα οποία θεωρεί πρέποντα, κατά του 
αγωνιζόµενου ή του σκάφους ή άλλων ατόµων που 
εµπλέκονται, συµπεριλαµβανοµένης και της αναστολής 
του δικαιώµατος σε αγώνες µόνιµα ή για συγκεκριµένη 
περίοδο και να αναστείλει το ίδιο δικαίωµα στους αγώνες 
της ISAF σύµφωνα µε το Κανονισµό 19 της ISAF. 
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(b) Η εθνική αρχή ενός αγωνιζόµενου, πρέπει επίσης να 
αναστείλει το δικαίωµα συµµετοχής σε αγώνες της ISAF 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 19 της ISAF. 

(c) Η εθνική αρχή πρέπει άµεσα να αναφέρει την αναστολή 
του δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τον κανόνα 
69.2(a) προς την ISAF και προς τις εθνικές αρχές του 
προσώπου ή του ιδιοκτήτου του σκάφους που ανεστάλη 
το δικαίωµα συµµετοχής, εάν αυτοί δεν είναι µέλη της 
εθνικής αρχής που επέβαλε την αναστολή. 

 
69.3 Επακόλουθες Ενέργειες από την ISAF 
 
     Μετά την λήψη µίας αναφοράς που απαιτείται από τον 
κανόνα 69.2.(c) ή τον Κανονισµό 19 της ISAF, ή 
ακολουθώντας δική της ενέργεια βάσει του κανόνα 69.2(a) 
η ISAF πρέπει να ενηµερώσει όλες τις εθνικές αρχές, οι 
οποίες µπορούν επίσης να αναστείλουν το δικαίωµα 
συµµετοχής σε αγώνες της δικαιοδοσίας τους. Η 
Εκτελεστική Επιτροπή της ISAF θα αναστείλει στον 
αγωνιζόµενο το δικαίωµα του αγωνίζεσθαι της ISAF 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 19 της ISAF, εάν η εθνική 
αρχή του αγωνιζόµενου δεν το έχει πράξει. 
 

ΤΜΗΜΑ D 
ΕΦΕΣΕΙΣ 
 

70 ΕΦΕΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
 
70.1 Με την προϋπόθεση  ότι το δικαίωµα έφεσης δεν έχει 

αφαιρεθεί σύµφωνα µε τον κανόνα 70.5, ένας διάδικος σε 

µια ακρόαση µπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση µιας 
επιτροπής ενστάσεων  ή τις διαδικασίες της, αλλά όχι τα 
δεδοµένα που ευρέθησαν 

 
70.2 Μία επιτροπή ενστάσεων µπορεί να υποβάλει αίτηση για 

επιβεβαίωση ή διόρθωση της απόφασής της. 
 
70.3 Μία έφεση σύµφωνα µε το κανόνα 70.1 ή µια αίτηση από 

επιτροπή ενστάσεων σύµφωνα µε τον κανόνα 70.2 θα σταλεί 
στη εθνική αρχή στην οποία υπάγεται η διοργανώτρια αρχή 
σύµφωνα µε τον κανόνα 89.1 . Παρά ταύτα, εάν τα σκάφη 
θα διασχίζουν τα ύδατα περισσότερων της µια εθνικής 
αρχής ενώ αγωνίζονται,  οι οδηγίες πλου πρέπει να 

προσδιορίζουν σε ποιάν από όλες πρέπει να σταλούν 
εφέσεις ή αιτήσεις. 
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70.4   Ένας όµιλος ή άλλη οργάνωση συνδεδεµένη µε την εθνική 
αρχή, µπορεί να υποβάλει αίτηση για ερµηνεία κανόνων  
υπό την προϋπόθεση ότι δεν εµπλέκεται ένσταση ή αίτηση 

για επανόρθωση που µπορεί να εφεσιβληθεί. Η ερµηνεία 
δεν θα χρησιµοποιηθεί για αλλαγή προηγούµενης 
απόφασης επιτροπής ενστάσεων.  

 
70.5  ∆εν µπορεί να υποβληθούν εφέσεις στις αποφάσεις µιας 

διεθνούς ελλανοδίκου επιτροπής που συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ν. Πέραν αυτού, εάν 
αναφέρεται στην προκήρυξη αγώνων ή στις οδηγίες πλου, το 
δικαίωµα της έφεσης µπορεί να αφαιρεθεί υπό την 
προϋπόθεση ότι: 

(a) είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί αµέσως το αποτέλεσµα 
ενός αγώνα που θα προκρίνει ένα σκάφος για να αγωνισθεί 
αργότερα σε άλλη φάση των αγώνων ή σε µεταγενέστερη 
διοργάνωση (µια εθνική αρχή µπορεί να ορίσει ότι 
απαιτείται η έγκρισή της για µία τέτοια διαδικασία). 

(b) Μια εθνική αρχή, µε αυτό τον τρόπο, εγκρίνει για µια 
συγκεκριµένη διοργάνωση, ανοικτή µόνο σε συµµετοχές 
της δικαιοδοσίας της, ή 

(c) Μία εθνική αρχή, µε αυτό τον τρόπο και ύστερα από 
διαβουλεύσεις µε την ISAF, εγκρίνει για µια συγκεκριµένη 
διοργάνωση, µε την προϋπόθεση ότι η επιτροπή ενστάσεων 
έχει συσταθεί βάσει του Παραρτήµατος Ν εκτός από ότι 
µόνο δύο µέλη της ελλανοδίκου επιτροπής πρέπει να είναι 
∆ιεθνείς Κριτές. 

 
70.6 Οι εφέσεις και οι αιτήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε το 

Παράρτηµα  F. 
 

71    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 
71.1 ∆εν επιτρέπεται σε κανένα ενδιαφερόµενο µέρος ή µέλος της 

επιτροπής ενστάσεων  να πάρει µέρος κατά οποιονδήποτε 
τρόπο στην  συζήτηση ή απόφαση επί µιας έφεσης ή αίτησης 
για επιβεβαίωση ή διόρθωση. 

 
71.2 Η εθνική αρχή µπορεί να αποδεχθεί, τροποποιήσει ή 

αντιστρέψει την απόφαση µιας επιτροπής ενστάσεων, να 
κηρύξει την  ένσταση ή αίτηση αποκατάστασης άκυρη ή να 
επιστρέψει την ένσταση ή αίτηση  στην ίδια ή διαφορετική 

επιτροπή ενστάσεων για επανεξέταση. 
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71.3 Όταν από τα διαπιστωθέντα γεγονότα από την επιτροπή 
ενστάσεων, η εθνική αρχή αποφασίσει ότι ένα σκάφος που 
ήταν διάδικος σε µια ακρόαση παρέβη ένα κανόνα, πρέπει να 

το τιµωρήσει, ανεξάρτητα από  το αν το σκάφος αυτό ή αυτός 
ο κανόνας αναφέρονταν στην απόφαση της επιτροπής 

ενστάσεων ή όχι. 
 

71.4 Η απόφαση της εθνικής αρχής θα είναι τελική. Η εθνική αρχή 
πρέπει να στείλει την απόφαση της εγγράφως σε όλους τους 
διάδικους της ακρόασης και την επιτροπή ενστάσεων, που 

πρέπει να δεσµεύονται  από την απόφαση. 
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ΜΕΡΟΣ 6 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

75   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ 
 
75.1 Για να συµµετάσχει σε αγώνα ένα σκάφος πρέπει να 

συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της οργανώτριας αρχής 
του αγώνα. Η δήλωση συµµετοχής πρέπει να γίνει από: 
(a) ένα µέλος ενός οµίλου ή άλλης οργάνωσης 

συνδεδεµένης µε εθνική αρχή µέλους της ISAF 
(b) Έναν τέτοιο όµιλο ή οργάνωση, ή 
(c) Ένα µέλος που είναι µέλος των εθνικών Αρχών της 

ISAF 
 Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να συµµορφώνονται µε τον 
Κανονισµό 19 της   ISAF, κώδικας     συµµετοχής σε 
αγώνες. 

 
76 EΞΑΙΡΕΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

 
76.1 Η οργανώτρια αρχή ή η επιτροπή αγώνων µπορεί να 

απορρίψει ή να ακυρώσει την συµµετοχή ενός σκάφους ή 
να εξαιρέσει ένα αγωνιζόµενο σύµφωνα µε τον κανόνα 76.2, 
µε την προϋπόθεση ότι αυτό θα το κάνει πριν από την 
εκκίνηση της πρώτης ιστιοδροµίας και εκθέσει τους λόγους 
αυτής της ενέργειας. Όµως η οργανώτρια αρχή ή η 
επιτροπή αγώνων δεν µπορεί να απορρίψει ή να ακυρώσει 
τη συµµετοχή ενός σκάφους ή να εξαιρέσει ένα αγωνιζόµενο 
λόγω διαφήµισης, εφόσον  το σκάφος ή ο αγωνιζόµενος 
συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό 20 της ISAF, Κώδικας 
διαφήµισης. 

 
76.2 Στα παγκόσµια ή ηπειρωτικά πρωταθλήµατα δεν µπορεί να 

απορρίπτεται ή ακυρώνεται µια συµµετοχή που είναι µέσα 
στο προκαθορισµένο ποσοστό συµµετοχής χωρίς πρώτα να 
λαµβάνεται η έγκριση από τον αρµόδιο διεθνή σύνδεσµο 
της κλάσης (ή το Συµβούλιο Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης 
ORC) ή την ISAF. 

 
77 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΣΤΙΩΝ 
 
       Ένα σκάφος πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις 

του Παραρτήµατος G που διέπουν τα διακριτικά της 
κλάσεως, τα εθνικά γράµµατα και τους αριθµούς επί των 
ιστίων. 
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78 ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ 
ΚΛΑΣΕΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. 

 
78.1 Ο ιδιοκτήτης ενός σκάφους ή κάθε άλλο εντεταλµένο 

πρόσωπο πρέπει να εξασφαλίζει  ότι το σκάφος διατηρείται 
σε κατάσταση σύµφωνη µε τους κανόνες της κλάσης του 
και ότι το πιστοποιητικό καταµέτρησης ή βαθµού 
ικανότητας του, αν αυτό απαιτείται από τους κανόνες της 
κλάσης, είναι σε ισχύ. 

 
78.2 Όταν ένας κανόνας απαιτεί να παραδοθεί ένα 

πιστοποιητικό πριν το σκάφος αγωνιστεί και δεν 
παραδοθεί, το σκάφος µπορεί να αγωνιστεί  µε την 

προϋπόθεση ότι η επιτροπή αγώνων θα λάβει µια δήλωση 
υπογεγραµµένη από το εντεταλµένο πρόσωπο, ότι 
υφίσταται ένα έγκυρο πιστοποιητικό και ότι θα δοθεί στην 
επιτροπή αγώνων πριν το τέλος της διοργάνωσης. Εάν το 
πιστοποιητικό δεν κατατεθεί εµπρόθεσµα, το σκάφος θα 
ακυρωθεί από όλες τις ιστιοδροµίες της διοργάνωσης. 

 
78.3 Όταν ένας επιθεωρητής υλικών ή ένας καταµετρητής 

µιας διοργάνωσης αποφανθεί ότι ένα σκάφος ή η 
προσωπική εξάρτυση ενός αγωνιζόµενου δεν συµφωνούν µε 
τους κανονισµούς της κλάσης, πρέπει να το αναφέρει 
εγγράφως στη επιτροπή αγώνων  

 
79  ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 
Εάν η προκήρυξη του αγώνα ή  κανόνες µιας κλάσης 
προβλέπουν ότι µερικοί ή όλοι οι αγωνιζόµενοι πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις µιας κατάταξης, η κατάταξη θα γίνεται  
όπως περιγράφεται από τον Κανονισµό 22 της ISAF, Κώδικας 
Κατάταξης Ιστιοπλόων. 
 
80  ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 
       Ένα σκάφος και το πλήρωµα του πρέπει να 

συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό 20 της ISAF, Κώδικας 
∆ιαφήµισης. 

 
81 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ ΕΚ ΝΕΟΥ 
 
        Όταν µία ιστιοδροµία προγραµµατίζεται εκ νέου, όλα τα 

σκάφη που είχαν δηλωθεί στην αρχική ιστιοδροµία πρέπει 
να ειδοποιηθούν. Νέες συµµετοχές, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της αρχικής ιστιοδροµίας, µπορεί να γίνουν 
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δεκτές, υπό την διακριτική ευχέρεια της επιτροπής 
αγώνων. 
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ΜΕΡΟΣ 7 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 
85 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 
           Η διοργανώτρια αρχή, η επιτροπή αγώνων και η επιτροπή 

ενστάσεων πρέπει να διέπονται από τους κανόνες κατά την 
διεξαγωγή και κρίση των αγώνων. 

 
86   ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 
86.1 Ένας κανόνας δεν µπορεί να τροποποιηθεί  εκτός αν   

επιτρέπεται από τον ίδιο τον κανόνα ή όπως ακολουθεί: 
         (a) Οδηγίες µιας εθνικής αρχής µπορούν να αλλάξουν ένα 

κανόνα αγώνων, αλλά όχι τους Ορισµούς, ένα κανόνα 
της Εισαγωγής, Αθλητικό πνεύµα, και τους κανόνες: 
Μέρος 1,2,και 7,κανόνες 42, 43,69, 70,71,75,76.2 ,79 
ή 80,  ένα κανόνα ενός Παραρτήµατος που αλλάζει 
έναν από αυτούς τους κανόνες, τα Παραρτήµατα Η ή Ν 
, ή τους Κανονισµούς 19, 20, 21 η 22 της ISAF. 

   (b) Οι οδηγίες πλου µπορούν να αλλάξουν ένα κανόνα 
αγώνος αλλά όχι τον κανόνα 76.1 το Παράρτηµα F, ή 
ένα κανόνα που αναφέρεται στον κανόνα 86.1(a) Παρά 
ταύτα, οι οδηγίες πλου µπορούν να αλλάξουν σε «δυο» 
ή  «τέσσερα» τον αριθµό των µηκών γάστρας που 
προσδιορίζουν την ζώνη γύρω από τα σηµεία υπό την 

προϋπόθεση ότι ο αριθµός είναι ο ίδιος σε όλα τα 
σηµεία και ότι όλα τα σκάφη χρησιµοποιούν αυτά τα 
σηµεία. Εάν οι οδηγίες πλου αλλάξουν ένα κανόνα ή  
αυτόν τον ορισµό, πρέπει να αναφερθούν ειδικά στον 
κανόνα ή τον ορισµό και να δηλώσουν την αλλαγή. 

 (c)  οι κανονισµοί των κλάσεων µπορούν να τροποποιήσουν 
µόνο τους κανόνες αγώνων 42, 49, 50, 51, 52, 53 και 
54. Τέτοιες αλλαγές θα αναφέρονται ειδικά στον 
κανόνα και θα δηλώνουν την αλλαγή. 

            Σηµείωση: Η δεύτερη πρόταση αυτού του κανόνα θα ισχύσει 
την 1 Ιανουαρίου 2011. 

 
86.2 Με εξαίρεση τον κανόνα 86.1 η ISAF µπορεί σε 

περιορισµένες περιπτώσεις (δες Κανονισµό ISAF 31.1.3) να 
επιτρέψει αλλαγές στους κανόνες αγώνων για µια 
συγκεκριµένη διοργάνωση. Η εξουσιοδότηση θα δηλώνεται 
προς την διοργανώτρια αρχή σε µία επιστολή έγκρισης  και 
στην προκήρυξη του αγώνα και στις οδηγίες πλου. Η 
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επιστολή πρέπει να τοποθετηθεί στον επίσηµο πίνακα 
ανακοινώσεων της διοργάνωσης. 

 
86.3   Εάν µία εθνική αρχή έτσι καθορίζει, οι περιορισµοί του 

κανόνα 86.1 δεν εφαρµόζονται εφόσον οι κανόνες 
τροποποιούνται µε σκοπό την βελτίωση ή την δοκιµή 
προτεινοµένων κανόνων. Η εθνική αρχή µπορεί να ορίσει ότι 
χρειάζεται η έγκρισή της για τέτοιες αλλαγές. 

 
87 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 

Οι οδηγίες πλου µπορούν να αλλάξουν τον κανόνα µιας 
κλάσης µόνο όταν οι κανόνες της κλάσης επιτρέπουν την 
αλλαγή, ή όταν έχει αναρτηθεί στον επίσηµο πίνακα 
ανακοινώσεων  γραπτή άδεια από τον σύνδεσµο  της 
κλάσης  

 
88 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 
88.1   Οι διατάξεις που ισχύουν σε µια διοργάνωση είναι οι 

διατάξεις της εθνικής αρχής µε τις οποίες η διοργανώτρια 
αρχή συνδέεται βάσει του κανόνα 89.1 . Παρά ταύτα, εάν 
τα σκάφη θα διασχίζουν τα ύδατα περισσότερων της µια 
εθνικής αρχής ενώ αγωνίζονται,  οι οδηγίες πλου πρέπει να 

προσδιορίζουν όποιες άλλες διατάξεις που θα ισχύσουν και 
πότε θα ισχύσουν. 

88.2    Οι οδηγίες πλου µπορούν να αλλάξουν µια διάταξη. Όµως 
µια εθνική αρχή µπορεί να απαγορεύσει αλλαγές στις 
διατάξεις της µε µια διάταξη σε αυτό τον κανόνα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η ISAF θα εγκρίνει την αίτηση της να το 
κάνει. Οι απαγορευµένες διατάξεις δεν µπορούν να 
αλλάξουν  από τις οδηγίες πλου. 

 
89 ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ, 

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 
 

89.1     Οργανώτρια Αρχή. 
 
        Οι αγώνες πρέπει να οργανώνονται από µια οργανώτρια 

αρχή η οποία πρέπει να είναι: 
(a) η ISAF 
(b) µία εθνική αρχή µέλος της ISAF 
(c)  ένας όµιλος ή άλλη οργάνωση συνδεδεµένη µε τη 
εθνική αρχή 

(d) ένας σύνδεσµος κλάσης, είτε µε την έγκριση της 
εθνικής αρχής ή σε συνεργασία µε ένα συνδεδεµένο 
όµιλο, ή 
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(e) ένα µη συνδεδεµένο σώµα, που συνεργάζεται, 
ανήκει και ελέγχεται  από ένα συνδεδεµένο όµιλο. 
Η εθνική αρχή του οµίλου µπορεί να ορίσει ότι 
χρειάζεται η έγκρισή της για µια τέτοια διοργάνωση, 
ή 

(f) ύστερα από έγκριση της ISAF  και της εθνικής 
αρχής του οµίλου,  ένα µη συνδεδεµένο σώµα σε 
συνεργασία µε ένα συνδεδεµένο όµιλο, όπου το 
σώµα δεν ανήκει ούτε ελέγχεται από τον όµιλο. 

 
  89.2   Προκήρυξη Αγώνα, ∆ιορισµός στελεχών 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 
 

90.      ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ, Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

90.1  Η επιτροπή αγώνων πρέπει να διεξάγει τους αγώνες όπως 
ορίζεται από την οργανώτρια αρχή και όπως απαιτείται από 
τους κανόνες. 

 
90.2    Οδηγίες πλου 

 
 (a)  Η επιτροπή αγώνων πρέπει να εκδώσει γραπτές οδηγίες πλου 

που είναι σύµφωνες µε τον κανόνα J2 
 (b) Όταν αρµόζει, για µια διοργάνωση όπου αναµένονται 

συµµετοχές από άλλες χώρες, οι οδηγίες πλου  πρέπει να 
περιέχουν στα Αγγλικά τις ισχύουσες  εθνικές διατάξεις. 

   (c)  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.  

 
90.3    Βαθµολογία 
 

     (a)  Η επιτροπή αγώνων πρέπει να βαθµολογήσει ένα αγώνα ή 
µια σειρά όπως ορίζει το Παράρτηµα Α χρησιµοποιώντας 
το   Σύστηµα Χαµηλής Βαθµολογίας, εκτός εάν οι οδηγίες 
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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. 
   (b)  Όταν  ένα σύστηµα βαθµολογίας προβλέπει την εξαίρεση 

µιας ή περισσοτέρων ιστιοδροµιών  από την βαθµολογία 
του σκάφους σε µία σειρά ιστιοδροµιών, η βαθµολογία 
ακύρωσης για παράβαση του κανόνα 2, της τελευταίας 
παραγράφου του κανόνα 30.3, του κανόνα 42 εφόσον 
εφαρµόζονται οι κανόνες 67, Ρ2.2 ή Ρ2.3 , ή ο κανόνας 
69.1(b) (2) δεν εξαιρείται. Αντί αυτών πρέπει να εξαιρεθεί 
η επόµενη χειρότερη βαθµολογία. 

 
91 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. 
 
Μία επιτροπή ενστάσεων πρέπει να είναι: 
(a) µια επιτροπή διορισµένη από οργανωτική επιτροπή ή την 
επιτροπή αγώνων, ή 

(b) µία διεθνής ελλανόδικος επιτροπή διορισµένη από την 
οργανώτρια αρχή ή όπως ορίζεται από τους κανονισµούς 
της ISAF και η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
Παραρτήµατος N. Μία εθνική αρχή µπορεί να ορίσει ότι 
απαιτείται η έγκρισή της για τον διορισµό διεθνών 
ελλανοδίκων επιτροπών για αγώνες που γίνονται εντός της 
δικαιοδοσίας της, εκτός από διοργανώσεις της ISAF, ή 
όταν οι διεθνείς ελλανόδικες επιτροπές διορίζονται 
σύµφωνα µε τον κανόνα 89.2.(b) από την ISAF. 


