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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έγγραφο αυτό ορίζει τη διαδικασία που εφαρμόζεται από την Επιτροπή 

Πιστοποίησης της ΑΕΑΕ (ΕΠ/ΑΕΑΕ), για την πιστοποίηση/ανανέωση των 

Στελεχών Αγώνων Ιστιοπλοΐας. Επίσης, περιγράφει το ρόλο των Στελεχών 

Αγώνων Ιστιοπλοΐας, τα προ-απαιτούμενα για την πιστοποίηση/ανανέωση 

τους, και τα προσόντα σε κάθε ειδικότητα ξεχωριστά. 

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ) πιστοποιεί τα ακόλουθα στελέχη 

Αγώνων: 

 Δόκιμο Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων   

 Εθνικό Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων (NRO) 

 Δόκιμος Κριτής  

 Εθνικός Κριτής (NJ) 

 Εθνικός Διαιτητής  (NU) 

 Εθνικός Καταμετρητής Κλάσεων (NM) 

 Εθνικός Καταμετρητής /Ελεγκτής Αγώνων (NEM) 

Το παρόν έγγραφο καταρχάς καθορίζει τα προσόντα και τα απαιτούμενα που 

είναι κοινά για όλες τις ειδικότητες. Στη συνέχεια για κάθε ειδικότητα 

ξεχωριστά, εξετάζει τα περαιτέρω απαιτούμενα. 

Στο τέλος κάθε ειδικότητας υπάρχει πίνακας με τους Κύριους Αγώνες της. 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ 

 Οι διατάξεις αυτού του κανονισμού αφορούν όλα τα εθνικά Στελέχη Αγώνων 
Ιστιοπλοΐας , δηλαδή Κριτές, ∆ιαιτητές, Καταμετρητές (εκτός από καταμετρητές 
σκαφών ανοικτής θαλάσσης με συστήματα ισοζυγισμού, για την εκπαίδευση και 
πιστοποίηση των οποίων αρμόδια αποκλειστικά είναι η ΕΑΘ/ΕΙΟ) και Στελέχη 
Επιτροπής Αγώνων. 

 Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (∆Σ/ΕΙΟ) θα 
πιστοποιεί τα Εθνικά Στελέχη μετά από πρόταση της ΕΠ/ΑΕΑΕ. 

 Το ∆Σ/ΕΙΟ, η Ανώτατη Επιτροπή Αγώνων και Εφέσεων (ΑΕΑΕ) και η ΕΠ/ΑΕΑΕ 
μπορούν να προτείνουν αλλαγές για την εξέλιξη και την βελτιστοποίηση του 
προγράµµατος πιστοποίησης στελεχών αγώνων. Τυχόν αλλαγές θα πρέπει να 
εγκριθούν από το ∆Σ/ΕΙΟ. 

 Κατάλογος µε τα πιστοποιημένα στελέχη (Δόκιμα και Εθνικά) θα δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα της ΕΙΟ, www.eio.gr. 

  

http://www.eio.gr/
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3. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Την ΕΠ/ΑΕΑΕ αποτελούν ο/η Πρόεδρος και ο/η Γραµµατέας της ΑΕΑΕ και 
τουλάχιστον ένα Διεθνές Στέλεχος Αγώνων της World Sailing από κάθε 
ειδικότητα. Η θητεία της ΕΠ/ΑΕΑΕ είναι διετής με αρχή την 1η Ιανουαρίου και η 
σύνθεσή της  προτείνεται από την ΑΕΑΕ και εγκρίνεται από το ∆Σ της ΕΙΟ το 
Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. 

 Η ΕΠ/ΑΕΑΕ εξετάζει όλες τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπ’ όψη τα κριτήρια όπως 
αυτά προσδιορίζονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος Κανονισμού και 
προτείνει στο ∆Σ/ΕΙΟ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2.2 του παρόντος, 
αυτούς που θεωρεί κατάλληλους για πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης, 
αιτιολογώντας συγχρόνως τις τυχόν αντιρρήσεις της για την πιστοποίηση 
κάποιου. 

 

4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Ένας υποψήφιος για πρώτη πιστοποίηση θα πρέπει: 

i. Να προταθεί από ένα όμιλο, ενεργό µέλος της ΕΙΟ. 

ii. Να πληροί τις γενικές απαιτήσεις για τα εθνικά Στελέχη Αγώνων 
Ιστιοπλοΐας και τις ειδικές απαιτήσεις για την αντίστοιχη ειδικότητα, 
όπως αυτές προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος 
κανονισμού. 

iii. Να υποβάλλει αίτηση πιστοποίησης στην ΑΕΑΕ. Από την υποχρέωση 
αυτή εξαιρούνται τα υποψήφια Δόκιμα Στελέχη. 

 Οι αιτήσεις πιστοποίησης, αρχικές και για ανανέωση, μαζί με όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην ΑΕΑΕ από την 1η μέχρι την 
30η Νοεμβρίου κάθε έτους. Μη υποβολή εντός της παραπάνω προθεσμίας 
σημαίνει και την αυτόματη απόρριψη της αίτησης.  

 Οι αιτήσεις πιστοποίησης και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται υποχρεωτικά χρησιμοποιώντας τις επίσημες αντίστοιχες φόρμες 
που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΑΕΑΕ.  

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Η ΕΠ/ΑΕΑΕ θα συνεδριάζει εντός του Δεκεμβρίου κάθε έτους για να αξιολογήσει 
τις αιτήσεις των υποψηφίων για αρχική πιστοποίηση ή ανανέωση 
πιστοποίησης.  

 Η περίοδος πιστοποίησης για ένα Δόκιμο Στέλεχος Αγώνων Ιστιοπλοΐας αρχίζει 
αυτόματα με την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων του σεμιναρίου Α’ 
Κύκλου. 

 Η περίοδος πιστοποίησης για ένα Εθνικό Στέλεχος Αγώνων Ιστιοπλοΐας  αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και έχει διάρκεια τεσσάρων ετών. 
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6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Η ΕΠ/ΑΕΑΕ θα λάβει υπ’ όψη της τα εξής κατά την εκτίμηση μιας αίτησης: 

i. Εάν ο υποψήφιος εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
παραπάνω. 

ii. Τυχόν σχόλια που περιλαμβάνονται στις συστατικές επιστολές και 
αναφορές.  

iii. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρήσει σχετική. 

 Αιτήσεις υποψηφίων για ανανέωση της πιστοποίησης τους, οι οποίοι για 
ειδικούς λόγους δεν πληρούν όλες τις τυπικές προϋποθέσεις, ιδιαίτερα σε 
σχέση µε τις διοργανώσεις στις οποίες συµµετείχαν, μπορεί να εκτιμηθούν 
θετικά από την ΕΠ/ΑΕΑΕ. Σε αυτή την περίπτωση το ∆Σ της ΕΙΟ μπορεί να 
ανανεώσει την πιστοποίηση ή να επεκτείνει την ισχύ της υπάρχουσας για 

άλλους 12 μήνες μετά από σχετική πρόταση της ΕΠ/ΑΕΑΕ. 

 Τα στελέχη αγώνων των οποίων η πιστοποίηση έληξε την 1η Ιανουαρίου 2020 θα 
αντιμετωπίζονται ως υποψήφιοι για ανανέωση και θα υπόκεινται στα άρθρα 
που αφορούν την ανανέωση πιστοποίησης για κάθε ειδικότητα, εφόσον 
υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης πιστοποίησης μεταξύ 1ης και 30ης Νοεμβρίου 
2020. Σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίζονται ως υποψήφιοι για 
αρχική πιστοποίηση και θα υπόκεινται στα άρθρα που αφορούν την αρχική 
πιστοποίηση για κάθε ειδικότητα. 
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7. ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Ένας υποψήφιος για πιστοποίηση ως Εθνικό Στέλεχος Αγώνων Ιστιοπλοΐας θα 
πρέπει: 

i. Να έχει εμπειρία ως αθλητής αγώνων ιστιοπλοΐας. 
ii. Να έχει σε βάθος γνώση των κανόνων αγώνων ιστιοπλοΐας και όλων 

των κανόνων, εγχειριδίων και δημοσιεύσεων που σχετίζονται µε την 
ειδικότητα του. 

iii. Να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί µε τα υπόλοιπα στελέχη και µε 
τους αθλητές σε θέματα που αφορούν την ειδικότητα του. 

iv. Να επιδεικνύει την συμπεριφορά που αναμένεται από ένα στέλεχος 
αγώνων. 

v. Να έχει τη φυσική κατάσταση για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της ειδικότητας του.  

vi. Να έχει τις ικανότητες να ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της ειδικότητας 
του. 

vii. Να εφαρμόζει τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις πολιτικές της 
World Sailing και της EIO. 

viii. Να συνεισφέρει στη βελτίωση του προγράµµατος της ΕΙΟ που 
σχετίζεται µε την ειδικότητα του. 

ix. Να έχει καλύψει όλες τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και απόκτησης 
εμπειρίας και δεξιοτήτων της ειδικότητας του (συμμετοχή σε αγώνες, 
εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιτυχής συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις 
ή άλλες δοκιμασίες) στην τετραετή χρονική περίοδο μεταξύ της 1ης 
Δεκεμβρίου 2016 και της 30ης Νοεμβρίου 2020. Η ίδια χρονική 
περίοδος προβλέπεται και για τις απαιτήσεις ανανέωσης 
πιστοποίησης, και θα αναφέρεται εφεξής ως «Τετραετής Περίοδος». 
Ως ημερομηνία επιτυχίας σε εξετάσεις λαμβάνεται η ημερομηνία 
συμμετοχής και όχι η ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. 
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8. ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ  

 ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πιστοποίηση των κριτών αγώνων ιστιοπλοΐας ακολουθεί συγκεκριμένα 
βήματα και μία διαδικασία εξέλιξης των υποψηφίων που έχουν σκοπό την 
πληρέστερη εκπαίδευση τους αλλά και την απόκτηση εμπειρίας, με στόχο την 
δημιουργία κριτών υψηλού επιπέδου, τα οποία μπορούν να στελεχώνουν 
επαρκώς τις Επιτροπές Ενστάσεων. 
Οι κατηγορίες Κριτών αγώνων είναι οι ακόλουθες: 

i. Δόκιμοι Κριτές Αγώνων Ιστιοπλοΐας 
Οι Δόκιμοι Κριτές θα μπορούν να διορίζονται και να αναλαμβάνουν: 

 Πρόεδροι των Επιτροπών Ενστάσεων μόνο σε κύριους αγώνες Ε3, 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 8.5 του παρόντος κανονισμού. 

 Μέλη των Επιτροπών Ενστάσεων σε κύριους αγώνες, όπως αυτοί 
ορίζονται στο άρθρο 8.5 του παρόντος κανονισμού. 

ii. Εθνικοί Κριτές Αγώνων Ιστιοπλοΐας 
Τα πιστοποιημένα στελέχη ως εθνικοί κριτές θα μπορούν να διορίζονται 
και να στελεχώνουν τις Επιτροπές Ενστάσεων σε: 

 Διασυλλογικούς Αγώνες 

 Περιφερειακά Πρωταθλήματα 

 Προκρίσεις Εθνικών Ομάδων 

 Πανελλήνια Πρωταθλήματα 

 Διεθνείς αγώνες, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. 

 

 ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ – ΡΟΛΟΣ  

Οι αρμοδιότητες σε έναν αγώνα ενός Κριτή Αγώνων Ιστιοπλοΐας είναι : 
i. Να εκδικάζει και να αποφασίζει πιθανές ενστάσεις και αιτήσεις 

αποκατάστασης. 
ii. Να επιλύει πιθανές αντιφάσεις ανάμεσα στην προκήρυξη και τις οδηγίες 

πλου. 
iii. Να επιβλέπει την τήρηση του κανόνα 42 στο νερό (εάν ισχύει το 

Παράρτημα P) και να τιμωρεί τους παραβάτες επιβάλoντας τις 
προβλεπόμενες ποινές. 

iv. Να εκδικάζει και να αποφασίζει υποθέσεις  που σχετίζονται με τον 
κανόνα 69. 

v. Να εκδικάζει και να αποφασίζει ενστάσεις που σχετίζονται με πρόσωπα 
υποστήριξης. 

vi. Να εξασφαλίζει καλή επικοινωνία με τους αγωνιζόμενους και τα 
πρόσωπα υποστήριξης. 

vii. Να συνεργάζεται αρμονικά: 
a. Με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αγώνων για την επίλυση καταστάσεων 

που σχετίζονται με τη διαχείριση του αγώνα. 
b. Με τον καταμετρητή / ελεγκτή αγώνα για οποιοδήποτε ζήτημα 

καταμέτρησης ή κανονισμού κλάσης. 
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 ΔΟΚΙΜΟΣ ΚΡΙΤΗΣ 

8.3.1. ΔΟΚΙΜΟΣ ΚΡΙΤΗΣ 

 Ο υποψήφιος ως Δόκιμος Κριτής θα πρέπει: 
i. Να έχει εμπειρία ως αθλητής αγώνων ιστιοπλοΐας. 
ii. Έχει παρακολουθήσει σεμινάριο Α’ Κύκλου εκπαίδευσης Κριτών ΕΙΟ ή 

ένα Clinic Εκπαίδευσης IJ της World Sailing. 
iii. Να έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις του σεμιναρίου Α’ Κύκλου 

εκπαίδευσης Κριτών ΕΙΟ με βαθμολογία 60%. 
iv. Να είναι κάτοχος διπλώματος κυβερνήτη ταχυπλόου σκάφους. 

Ονομάζεται Δόκιμος Κριτής ύστερα από πρόταση της ΑΕΑΕ προς το ΔΣ/ΕΙΟ. 

 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΣ 

8.4.1. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΣ – ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο υποψήφιος για αρχική πιστοποίηση ως Εθνικός Κριτής θα πρέπει μέσα 
στην Τετραετή Περίοδο: 

i. Να έχει ονομαστεί Δόκιμος Κριτής 
ii. Να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο Β’ Κύκλου Εκπαίδευσης Εθνικών 

Κριτών της ΕΙΟ ή ένα σεμινάριο Εκπαίδευσης Διεθνών Κριτών (IJ) της 
World Sailing. 

iii. Να έχει επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον 80% στις εξετάσεις του 
σεμιναρίου Εκπαίδευσης Εθνικών Κριτών της ΕΙΟ, ή βαθμολογία 
τουλάχιστον 70% στις εξετάσεις του σεμιναρίου Εκπαίδευσης Διεθνών 
Κριτών (IJ) της World  Sailing. 

iv. Να έχει διατελέσει µέλος μίας Επιτροπής Ενστάσεων σε τουλάχιστον 
πέντε (5) κύριους αγώνες. Τουλάχιστον τρεις (3) από αυτούς πρέπει να 
είναι κύριοι αγώνες Ε1 ή Ε2, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 8.5 του 
παρόντος κανονισμού. Για να μπορεί να προσμετρήσει  ο αγώνας θα 
πρέπει το υποψήφιο στέλεχος να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία 
(1) εκδίκαση ένστασης ή αίτησης για αποκατάσταση. Η συμμετοχή του 
υποψηφίου θα πρέπει να επιβεβαιώνεται στην αναφορά αγώνα. 

v. Να έχει εφαρμόσει το Παράρτημα P των Κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας 
(Κανόνας 42) σε τουλάχιστον τρεις (3) κύριους αγώνες. 

vi. Να έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον τρεις (3) θετικές ολοκληρωμένες 
συστατικές αναφορές από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ενστάσεων τριών 
κύριων αγώνων, όπου διετέλεσε µέλος της Επιτροπής Ενστάσεων. Οι 
συστατικές αναφορές θα πρέπει να έχουν υποβληθεί από δύο (2) 
τουλάχιστον διαφορετικά Εθνικά ή Διεθνή Στελέχη. Τουλάχιστον μία (1) 
από αυτές τις συστατικές αναφορές πρέπει να έχει υποβληθεί από 
∆ιεθνή Κριτή. Μόνο συστατικές αναφορές που έχουν υποβληθεί από 
∆ιεθνείς και Εθνικούς Κριτές θα εξετάζονται.  

vii. Να έχει εξασφαλίσει μία (1) επιστολή υποστήριξης από έναν όμιλο 
διοργανωτή ενός κύριου αγώνα. 
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8.4.2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Ο υποψήφιος για ανανέωση της πιστοποίησης του ως Εθνικός Κριτής, θα πρέπει 
να υποβάλλει αίτηση ανανέωσης πριν τη λήξη της πιστοποίησής του και μέσα 
στην Τετραετή Περίοδο θα πρέπει: 

i. Να έχει διατελέσει µέλος μιας επιτροπής ενστάσεων σε τουλάχιστον 
οκτώ (8) κύριους αγώνες Ε1, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 8.5 του 
παρόντος κανονισμού. Οχι περισσότεροι από τέσσερις (4) αγώνες της 
κατηγορίας  Ε1 μπορούν να αντικατασταθούν από αγώνες κατηγορίας Ε2 
ή Ε3 ως εξής: Δύο (2) κύριοι αγώνες Ε3 ισοδυναμούν με έναν Ε1. Τρείς (3) 
κύριοι αγώνες Ε2 ισοδυναμούν με δύο Ε1.  

ii. Σε δύο (2) τουλάχιστον κύριους αγώνες να έχει υπάρξει Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ενστάσεων.  

iii. Τουλάχιστον σε τέσσερις (4) από τις κύριες διοργανώσεις να έχει 
εφαρμόσει το Παράρτημα P των Κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας (Κανόνας 
42).  

iv. Να έχει παρακολουθήσει μία ενημερωτική συνδιάσκεψη της ειδικότητας 
του για τις αλλαγές στους κανόνες. Η συνδιάσκεψη θα λαμβάνει χώρα 
κάθε 4ετία μετά από την έκδοση των πιο πρόσφατων κανόνων και θα 
περιλαμβάνει τυχόν αλλαγές στους κανόνες αγώνων ιστιοπλοΐας. 
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 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΣ – ΚΥΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 
*  Ορισμένοι αγώνες, κυρίως ανοιχτής θαλάσσης, έχουν Επιτροπές Ενστάσεων που δεν είναι παρούσες και 

εκδικάζουν ενστάσεις μέσω mail ή τηλεδιασκέψεων. Παρόλο που αυτοί οι αγώνες ανήκουν σε κάποια κατηγορία 

κύριων αγώνων, μόνο ένας όπου η Επιτροπή Ενστάσεων δεν ήταν παρούσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αίτηση ενός υποψηφίου για αρχική πιστοποίηση ή ανανέωση. Όλα τα άλλα κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται. 

** Διεθνής Αγώνας: Διεθνής αγώνας ορίζεται ο αγώνας που έχει τουλάχιστον 3 συμμετοχές από διαφορετικές 

χώρες από αυτή που διοργανώνει τον αγώνα ή αγώνες που συνδιοργανώνονται από δύο διαφορετικές 

χώρες. 

*** Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρίνηση για την κατηγορία κάποιου αγώνα, μπορείτε να απευθυνθείτε 

στην ΑΕΑΕ (aeae@eio.gr.) 

  

FLEET RACING - ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ FLEET RACING – ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Ε1 Ε1 
- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

- ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (3 ΧΩΡΕΣ) 

 ΜΗ ΕΦΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ε. 

- ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Η ΚΥΠΕΛΛΟ  

 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 OPTIMIST 

 TECHNO 293 

 420 

 LASER 4.7 

 LASER RADIAL ΑΝΔΡΩΝ 

- ΑΛΛΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 ΜΗ ΕΦΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ε. 

- ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

- ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

- INTERNATIONAL SAILING WEEKS (3 ΧΩΡΕΣ) 

 ΜΗ ΕΦΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ε. 

- ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Ε2 Ε2 
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

 EUROPE, TORNADO, STAR, J-24, PLATU25, 

LIGHTNING, SLALOM, BUG 

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (3 ΧΩΡΕΣ) 

 ΕΦΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ε 

- ΑΛΛΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
 ΕΦΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ε 

- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (3 ΧΩΡΕΣ) 

 ΕΦΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ε. 

Ε3 Ε3 

- ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 

- ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 

mailto:aeae@eio.gr
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9. ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η πιστοποίηση των Στελεχών Επιτροπής Αγώνων ακολουθεί συγκεκριμένα 
βήματα και μία διαδικασία εξέλιξης των υποψηφίων που έχουν σκοπό την 
πληρέστερη εκπαίδευση τους αλλά και την απόκτηση εμπειρίας, με στόχο την 
δημιουργία στελεχών αγώνων υψηλού επιπέδου, τα οποία μπορούν να 
στελεχώνουν επαρκώς τις Επιτροπές Αγώνων. 
Οι κατηγορίες στελεχών επιτροπής αγώνων είναι οι ακόλουθες: 

i. Δόκιμα στελέχη Επιτροπής Αγώνων 
Τα στελέχη αυτά μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες ιστιοπλοΐας 
κάθε επιπέδου σε μη οργανωτικές θέσεις, καθώς και να είναι πρόεδροι 
επιτροπών αγώνων (RO)σε αγώνες της κατηγορίας Ε3 ή αναπληρωτές 
πρόεδροι επιτροπών αγώνων (DRO) σε αγώνες κάθε κατηγορίας. 

ii. Πιστοποιημένα Εθνικά Στελέχη Επιτροπής Αγώνων. 
Τα στελέχη αυτά μπορούν να συμμετάσχουν σε όλους τους αγώνες του 
πίνακα κυρίων αγώνων. 

 

 ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΡΟΛΟΣ 

9.2.1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

i. Επικεφαλής Πρόεδρος Επιτροπής Αγώνων (PRO), υπεύθυνος για την 
συνολική διαχείριση στη θάλασσα ενός αγώνα με περισσότερους από 
ένα στίβο. 

ii. Πρόεδρος Επιτροπής Αγώνων Στίβου (CRO ή RO) ο οποίος είναι 
επικεφαλής της ομάδας διαχείρισης ενός στίβου. 

iii. Αναπληρωτής Πρόεδρος Επιτροπής Αγώνων (DRO), ο οποίος εργάζεται 
μαζί με τον Πρόεδρο Επιτροπής Αγώνων στο σκάφος σημάτων της 
Επιτροπής Αγώνων και έχει τις ικανότητες να τον αντικαταστήσει σε 
περίπτωση κωλύματος του. 

9.2.2. ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

i. Βοηθός Προέδρου Επιτροπής Αγώνων (ARO), στέλεχος Επιτροπής 
Αγώνων συνήθως υπεύθυνος του σκάφους pin end εκκίνησης ή του 
σκάφους τερματισμού, που συνεργάζεται στενά με τον Πρόεδρο 
Επιτροπής Αγώνα. 

ii. Mark Layer (ML), στέλεχος Επιτροπής Αγώνων υπεύθυνος για την 
διαχείριση σημαντήρων – σημείων στροφής (πόντιση, μετακίνηση κλπ) 
σε άμεση συνεργασία με τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή Πρόεδρο της 
επιτροπής Αγώνων όσον αφορά στο στήσιμο του στίβου. 

iii. Βοηθητικά μέλη Επιτροπής Αγώνων: Καλύπτουν διάφορες θέσεις που 
είναι απαραίτητες για την λειτουργία  μιας ομάδας διαχείρισης 
αγώνων όπως σηματωροί, χρονομέτρες, βοηθοί σε σκάφη pin end, 
finish boats, βοηθοί mark layers κλπ. 
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 ΔΟΚΙΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

9.3.1. ΔΟΚΙΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Ο υποψήφιος ως Δόκιμο Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων θα πρέπει: 
i. Να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο Α’ Κύκλου Εκπαίδευσης 

Εθνικών Στελεχών Επιτροπών Αγώνων της ΕΙΟ ή ένα Clinic Εκπαίδευσης 
IRO της World Sailing. 

ii. Να έχει επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον 60% στις εξετάσεις του 
σεμιναρίου Α’ Κύκλου εκπαίδευσης Εθνικών Στελεχών Αγώνων της ΕΙΟ. 

iii. Να έχει αποδεδειγμένη ιστιοπλοϊκή εμπειρία. 

Ονομάζεται Δόκιμο Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων ύστερα από πρόταση της 
ΑΕΑΕ προς το ΔΣ/ΕΙΟ. 

 

 ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

9.4.1. ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο υποψήφιος για αρχική πιστοποίηση ως Εθνικό Στέλεχος Επιτροπής 
Αγώνων, θα πρέπει µέσα στην Τετραετή Περίοδο: 

i. Να έχει ονομαστεί Δόκιμο Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων. 
ii. Να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο Β’ Κύκλου Εκπαίδευσης 

Εθνικών Στελεχών Επιτροπών Αγώνων της ΕΙΟ ή ένα σεμινάριο 
Εκπαίδευσης Διεθνών Στελεχών Επιτροπών Αγώνων (IRO) της World 
Sailing.  

iii. Να έχει επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον 80% στις εξετάσεις του 
σεμιναρίου Β’ Κύκλου Εκπαίδευσης Εθνικών Στελεχών Αγώνων της ΕΙΟ, 
ή βαθμολογία τουλάχιστον 70% στις εξετάσεις του σεμιναρίου Διεθνών 
Στελεχών Αγώνων (IRO) της WS. 

iv. Να έχει εξασφαλίσει τρεις (3) θετικές ολοκληρωμένες συστατικές 
αναφορές από δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικά Εθνικά ή Διεθνή 
στελέχη Αγώνων σε τρεις (3) διαφορετικούς κύριους αγώνες. Μία 
τουλάχιστον από αυτές τις αναφορές θα έχει υποβληθεί από Διεθνές 
Στέλεχος Αγώνων.  

v. Να έχει εξασφαλίσει µία συστατική επιστολή από την οργανωτική 
επιτροπή ενός κυρίου αγώνα στο οποίο ο υποψήφιος ήταν µέλος της 
Επιτροπής Αγώνων. 

vi. Να έχει διατελέσει µέλος της Επιτροπής Αγώνων, σε οργανωτική θέση 
σε τουλάχιστον έξι (6) διοργανώσεις του πίνακα κυρίων αγώνων, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 9.5 του παρόντος κανονισμού. Τουλάχιστον 
οι μισοί από τους παραπάνω αγώνες θα αφορούν σε  αγώνες τριγώνου 
μικρών σκαφών ή σε αγώνες ελεγχόμενου στίβου σκαφών ανοικτής 
θαλάσσης. 
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9.4.2. ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο υποψήφιος για ανανέωση πιστοποίησης ως Εθνικό Στέλεχος Επιτροπής 
Αγώνων θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση ανανέωσης πριν τη λήξη της 
πιστοποίησής του και µέσα στην Τετραετή Περίοδο θα πρέπει: 

i. Να έχει διατελέσει µέλος της Επιτροπής Αγώνων, σε οργανωτική θέση 
σε τουλάχιστον τέσσερις (4) κύριες διοργανώσεις κατηγορίας Ε1 ή Ε2 
του πίνακα κυρίων αγώνων και τουλάχιστον άλλους τέσσερις (4) 
αγώνες. Οι μισοί από τους παραπάνω αγώνες θα αφορούν σε  αγώνες 
τριγώνου μικρών σκαφών ή σε αγώνες ελεγχόμενου στίβου σκαφών 
ανοικτής θαλάσσης. 

ii. Να έχει παρακολουθήσει μία ενημερωτική συνδιάσκεψη της 
ειδικότητας του για τις αλλαγές στους κανόνες. Η συνάντηση αυτή θα 
λαμβάνει χώρα κάθε 4ετία μετά την έκδοση των πιο πρόσφατων 
κανόνων αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS). 
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 ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

FLEET RACING - ΚΛΑΣΕΙΣ 
ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

FLEET RACING – ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ 

MATCH RACING / TEAM 
RACING 

Ε1 Ε1 Ε1 
- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

- ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (3 ΧΩΡΕΣ) 

 ΜΗ ΕΦΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Ε.Ε 

- ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

- ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Ή 

ΚΥΠΕΛΛΟ  

 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 ΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ(ΜΗ ΕΦΕΣΙΜΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ε.) 

- ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 

- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

- ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

- ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Ή 

ΚΥΠΕΛΛΟ  

- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (3 

ΧΩΡΕΣ) 

 ΜΗ ΕΦΕΣΙΜΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ε 

- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

MATCH RACE/TEAM RACE 

- ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

MATCH RACE/TEAMRACE 

- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ MATCH 

RACE 

 GRADE WC/1/2/3 

- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ TEAM RACE 

- SAILING CHAMPIONS LEAGUE 

- EUROPEAN CLUB SAILING 

CHAMPIONSHIP 

Ε2 Ε2 Ε2 
- ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Ή 

ΚΥΠΕΛΛΟ  

 ΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

 ΕΦΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ε. 

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (3 ΧΩΡΕΣ) 

 ΕΦΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ε. 

- ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

80 ΣΚΑΦΩΝ  

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

5 ΟΜΙΛΩΝ 

- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (3 

ΧΩΡΕΣ) 

 ΕΦΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Ε.Ε 

- ΕΘΝΙΚO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

MATCH RACE 

 GRADE 3/4 

- ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TEAM 

RACE 

- HMRT 

- NATIONAL SAILING LEAGUE 

Ε3 Ε3 Ε3 
- ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΓΩΝΕΣ 

- ΛΟΙΠΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΑΓΩΝΕΣ MATCH RACE 

 GRADE 4/5 

- ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

TEAM RACE/UMPIRED FLEET 

RACE/MEDAL RACE 

 

* Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρίνηση για την κατηγορία κάποιου αγώνα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην 

ΑΕΑΕ. 
**Διεθνής Αγώνας: Διεθνής αγώνας ορίζεται ο αγώνας που έχει τουλάχιστον 3 συμμετοχές από διαφορετικές 

χώρες από αυτή που διοργανώνει τον αγώνα ή αγώνες που συνδιοργανώνονται από δύο διαφορετικές 

χώρες. 
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10. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΡΟΛΟΣ 

Ο ρόλος του Εθνικού διαιτητή είναι να διενεργεί τις παρακάτω λειτουργίες 
σε έναν αγώνα: 

i. Να παίρνει αποφάσεις σε συμβάντα ανάμεσα σε σκάφη κατά τη 
διάρκεια αγώνων match race, team race, medal race και fleet race 
συμπεριλαμβανομένων και τηλεκατευθυνόμενων σκαφών 

ii. Να αποφασίζει επί των ενστάσεων και αιτήσεων  αποκατάστασης σε 
αγώνες match race και team race 

iii. Να εφαρμόζει το Addendum Q και τα αντίστοιχα Appendix των 
κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας, όπου χρειάζεται. 

 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Ο Εθνικός Διαιτητής θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα ειδικά προσόντα που 
απαιτούνται από την ειδικότητα του: 

i. Να έχει την ικανότητα να εφαρμόζει τους σχετικούς κανόνες και να 
λαμβάνει σωστές αποφάσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και υπό 
πίεση. 

ii. Να έχει την ικανότητα να προβλέπει τον τρόπο που τα σκάφη κινούνται 
σε αγώνες match, team και umpired fleet race, καθώς και κατανόηση 
της τακτικής που εφαρμόζεται από τα σκάφη. 

iii. Nα έχει την ικανότητα να οδηγεί και να τοποθετεί στο σωστό σημείο 
μικρά μηχανοκίνητα σκάφη. 

iv. Να έχει τη φυσική κατάσταση για να αντέχει συνεχόμενες ημέρες στο 
νερό σε μικρά μηχανοκίνητα σκάφη. 
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 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο υποψήφιος για αρχική πιστοποίηση ως Εθνικός Διαιτητής θα πρέπει µέσα 
στην Τετραετή Περίοδο: 

i. Να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο Β’ Κύκλου εκπαίδευσης 
Εθνικών Διαιτητών της ΕΙΟ ή ένα Σεμινάριο Εκπαίδευσης International 
Umpires (IU) της World Sailing. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
παρακολούθηση ενός Σεμιναρίου Β΄ Κύκλου Eκπαίδευσης  Εθνικών 
Διαιτητών αποτελεί η παρακολούθηση ενός Σεμιναρίου Α΄ Κύκλου 
Εκπαίδευσης Εθνικών Διαιτητών της ΕΙΟ ή ενός Umpire Clinic της 
World Sailing. 

ii. Να έχει επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον 80% στις εξετάσεις του 
σεμιναρίου Β’ Κύκλου Εκπαίδευσης εκπαίδευσης Εθνικών Διαιτητών 
της ΕΙΟ, ή βαθμολογία τουλάχιστον 70% στις εξετάσεις του σεμιναρίου 
Διεθνών Διαιτητών (IU)  της WS. 

iii. Να έχει περάσει επιτυχώς την αξιολόγηση απόδοσης  της ΕΙΟ ή της WS 
(performance assessment). Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι να 
καθορίσει ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 10.2 
του παρόντος Κανονισμού. 

iv. Να έχει διατελέσει Umpire σε τουλάχιστον τρείς (3) κύριους αγώνες Ε2 
ή πέντε (5) κύριους αγώνες Ε3. 

v. Να έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον τρεις (3) θετικές ολοκληρωμένες 
συστατικές αναφορές από τον Chief Umpire τριών διαφορετικών 
κύριων αγώνων, όπου διετέλεσε Διαιτητής. Οι συστατικές αναφορές θα 
πρέπει να έχουν υποβληθεί από δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικούς 
Εθνικούς ή Διεθνείς Διαιτητές. Μόνο συστατικές αναφορές που έχουν 
υποβληθεί από Διεθνείς ή Εθνικούς Διαιτητές θα εξετάζονται. 

vi. Να κατέχει δίπλωμα κυβερνήτη ταχυπλόου σκάφους. 
 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο υποψήφιος για ανανέωση πιστοποίησης ως Εθνικός Διαιτητής θα πρέπει 
να υποβάλλει αίτηση ανανέωσης πριν τη λήξη της πιστοποίησής του και 
µέσα στην Τετραετή Περίοδο θα πρέπει:  

i. Να έχει διατελέσει Διαιτητής  σε τουλάχιστον οκτώ (8) κύριους αγώνες, 
εκ των οποίων οι τέσσερις (4) θα πρέπει να είναι Ε1 ή Ε2, σύμφωνα με 
το άρθρο 10.6 του παρόντος Κανονισμού. 

ii. Να έχει παρακολουθήσει μία ενημερωτική συνδιάσκεψη της 
ειδικότητας του για τις αλλαγές στους κανόνες. Η συνδιάσκεψη θα 
λαμβάνει χώρα κάθε 4ετία με την έκδοση των πιο πρόσφατων κανόνων 
και θα περιλαμβάνει τυχόν αλλαγές στους κανόνες των παραρτημάτων 
που αφορούν στην ειδικότητά του, συμπεριλαμβανομένου του 
Addendum Q. 
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 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 
Τα πιστοποιημένα στελέχη ως Εθνικοί Διαιτητές θα μπορούν να διορίζονται 
σε: 

 Αγώνες Team Race. 

 Αγώνες Match Race. 

 Αγώνες Umpired Fleet Race. 

 Αγώνες Fleet Race όπου υπάρχει Medal Race. 
 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΚΥΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 
* Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρίνηση για την κατηγορία κάποιου αγώνα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην 

ΑΕΑΕ. 

**Διεθνής Αγώνας: Διεθνής αγώνας ορίζεται ο αγώνας που έχει τουλάχιστον 3 συμμετοχές από διαφορετικές 

χώρες από αυτή που διοργανώνει τον αγώνα ή αγώνες που συνδιοργανώνονται από δύο διαφορετικές χώρες. 

*** Τα κριτήρια Grading του κάθε αγώνα περιγράφονται στον Κανονισμό της WS (Regulation 27.2). 

  

MATCH RACE / TEAM RACE UMPIRED FLEET RACE MEDAL RACE 

Ε1 Ε1 Ε1 
- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ TEAM RACE 

- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Ή ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TEAM 

RACE/MATCH RACE 

- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ MATCH RACE  

 GRADE WC/1/2/3 

- SAILING CHAMPIONS 

LEAGUE 

- EUROPEAN CLUB SAILING 

CHAMPIONSHIP 

- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

- WORLD CUP EVENTS 

Ε2 Ε2 Ε2 
- ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TEAM 

RACE 

- ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MATCH 

RACE 

 GRADE 3/4 

- HMRT 

- NATIONAL SAILING 

LEAGUE 

- ATHENS INTERNATIONAL 

SAILING WEEK 

Ε3 

 GRADE 4 Ή ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ TEAM 

RACE 

 

Ε3 Ε3 
- ΑΓΩΝΕΣ MATCH RACE 

 GRADE 4/5 

- ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ TEAM 

RACE 

- ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

UMPIRED FLEET RACE 

- ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
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11. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ  

 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΑΣΕΩΝ – ΡΟΛΟΣ 

Οι Καταμετρητές Κλάσεων είναι άτομα με βαθιά γνώση των τεχνικών 
κανονισμών και των μεθόδων καταμέτρησης εξοπλισμού με εξειδικευμένα 
εργαλεία. Καταμετρούν και πιστοποιούν εξοπλισμό αγώνων (σκάφη, 
κατάρτια πανιά κλπ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών 
κλάσεων, προκειμένου ο εξοπλισμός αυτός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στη συνέχεια σε αγώνες. Αντιστοιχούν στους official measurers όπως αυτοί 
περιγράφονται στα Equipment Rules of Sailing (ERS) της WS και 
εξειδικεύονται σε μια ή περισσότερες Κλάσεις σκαφών. 

 

 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΑΣΕΩΝ – ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο υποψήφιος για αρχική πιστοποίηση ως Καταμετρητής Κλάσεων θα πρέπει 
µέσα στην Τετραετή Περίοδο: 

i. Να έχει παρακολουθήσει είτε ένα σεμινάριο εκπαίδευσης 
Καταμετρητών Κλάσεων της ΕΙΟ, είτε ένα IM Clinic της World Sailing. 

ii. Να έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις του σεμιναρίου εκπαίδευσης 
Καταμετρητών με βαθμολογία 80% 

iii. Να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο εξειδίκευσης καταμέτρησης 
της κλάσης στην οποία θα πιστοποιηθεί, της ΕΙΟ ή μιας Διεθνούς 
Κλάσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 

 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΛΑΣΗΣ 

Ένας Καταμετρητής Κλάσεων μπορεί να προσθέσει περισσότερες Κλάσεις 
στην εξειδίκευσή του, παρακολουθώντας ένα σεμινάριο εξειδίκευσης 
καταμέτρησης της νέας κλάσης στην οποία ζητεί να πιστοποιηθεί. 

 

 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

Ο υποψήφιος για ανανέωση της πιστοποίησης του ως Καταμετρητής 
Κλάσεων, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτηση ανανέωσης της πιστοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 4.2 του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον θα πρέπει 
µέσα στην Τετραετή Περίοδο:  

i. Να έχει παρακολουθήσει μία ενημερωτική συνδιάσκεψη της 
ειδικότητας του για τις αλλαγές στους κανόνες. Η συνδιάσκεψη θα 
λαμβάνει χώρα κάθε 4ετία με την έκδοση των πιο πρόσφατων κανόνων 
ERS της WS και θα περιλαμβάνει και τυχόν αλλαγές στους κανονισμούς 
κλάσεων. 
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 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ/ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΡΟΛΟΣ 

Η Τεχνική Επιτροπή ενός αγώνα απαρτίζεται από καταμετρητές/ελεγκτές ή 
και βοηθούς, ανάλογα με το μέγεθος του αγώνα και τις κλάσεις που 
συμμετέχουν.  Είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση τεχνικών ελέγχων των 
σκαφών σύμφωνα με τους κανονισμούς. Οι καταμετρητές/ελεγκτές αγώνα 
αντιστοιχούν στους equipment inspectors όπως αυτοί περιγράφονται στα 
ERS της WS. 
Ο επικεφαλής καταμετρητής/ελεγκτής αγώνων έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες στα πλαίσια ενός αγώνα: 

i. Προετοιμάζει το εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις καταμέτρησης με τη 
βοήθεια των άλλων καταμετρητών/ελεγκτών του αγώνα. 

ii. Εκπαιδεύει και οργανώνει την ομάδα βοηθών καταμέτρησης. 

iii. Διευθύνει την Τεχνική Επιτροπή σαν Πρόεδρός της, κατανέμοντας 
αρμοδιότητες στα υπόλοιπα μέλη της.  

iv. Υποβάλει ενστάσεις σχετικές με παραβάσεις των τεχνικών κανονισμών 
και των κανονισμών κλάσεων. 

 

 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ/ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο υποψήφιος για πιστοποίηση ως Εθνικός Καταμετρητής/ελεγκτής Αγώνων 
θα πρέπει µέσα στην Τετραετή Περίοδο: 
i. Αν δεν είναι ήδη πιστοποιημένος Καταμετρητής Κλάσεων, να έχει 

παρακολουθήσει σεμινάριο εκπαίδευσης Καταμετρητών Κλάσεων της 
ΕΙΟ, είτε ένα IM Clinic της World Sailing. 

ii. Να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο Εκπαίδευσης 
Καταμετρητών/ελεγκτών αγώνων της ΕΙΟ ή ένα IM Seminar της World 
Sailing. 

iii. Να έχει επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον 80% στις εξετάσεις του 
σεμιναρίου Εκπαίδευσης Καταμετρητών/ελεγκτών αγώνων της ΕΙΟ, ή 
βαθμολογία τουλάχιστον 70% στις εξετάσεις του IΜ Seminar της World  
Sailing. 

iv. Να έχει διατελέσει µέλος της Τεχνικής Επιτροπής σε τουλάχιστον τρεις 
κύριους αγώνες σύμφωνα µε το 11.9 

v. Να έχει εξασφαλίσει µία συστατική επιστολή από άλλο Εθνικό ή Διεθνή 
Καταμετρητή,  ο οποίος υπήρξε μέλος Τεχνικής επιτροπής μαζί με τον 
υποψήφιο σε κύριο αγώνα του 11.9 

vi. Να είναι κάτοχος διπλώματος κυβερνήτη ταχυπλόου σκάφους. 
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 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ/ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο υποψήφιος για ανανέωση της πιστοποίησης του ως Εθνικός 
Καταμετρητής, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτηση ανανέωσης της 
πιστοποίησης πριν τη λήξη της περιόδου πιστοποίησης του. Επιπλέον µέσα 
στην Τετραετή Περίοδο θα πρέπει: 

i. Να έχει διατελέσει µέλος της Τεχνικής Επιτροπής σε τουλάχιστον τρεις 
κύριους αγώνες σύμφωνα µε το 11.9, εκ των οποίων τουλάχιστον σε 
έναν ως Πρόεδρός της. 

ii. Να έχει παρακολουθήσει μία ενημερωτική συνδιάσκεψη της 
ειδικότητας του για τις αλλαγές στους κανόνες. Η συνδιάσκεψη θα 
λαμβάνει χώρα κάθε 4ετία με την έκδοση των πιο πρόσφατων κανόνων 
ERS της WS και θα περιλαμβάνει και τυχόν αλλαγές στους κανονισμούς 
κλάσεων 

 

 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ/ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ –ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 

Οι πιστοποιημένοι Εθνικοί Καταμετρητές/ελεγκτές Αγώνων θα μπορούν να 
διορίζονται σαν μέλη Τεχνικής Επιτροπής ενός Αγώνα. Πρόεδροι Τεχνικής 
Επιτροπής θα αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα Διεθνείς ή Εθνικοί 
καταμετρητές με εξειδίκευση στην Κλάση που συμμετέχει στον 
συγκεκριμένο αγώνα. 

 

 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ/ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΚΥΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
 Περιφερειακά πρωταθλήματα, προκρίσεις Εθνικών Ομάδων, Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα και διεθνείς αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα, όταν 

υπάρχει Τεχνική Επιτροπή και διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι.   

 Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. 
  



  

Ε.Ι.Ο. – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΏΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ    2020                                                               20 

 

12. ∆ΙΕΘΝΗ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 Τα ενεργά ∆ιεθνή Στελέχη Αγώνων της World Sailing (WS), θεωρείται ότι 
υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις πιστοποίησης στην αντίστοιχη ειδικότητα, 
εξαιρούνται από τη διαδικασία πιστοποίησης Εθνικού Στελέχους Αγώνων και 
διατηρούν τα δικαιώματα της υψηλότερης βαθμίδας (όπου υπάρχει αντίστοιχο 
σύστημα βαθμίδων) Εθνικού Στελέχους της ειδικότητας τους για το ίδιο χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο είναι πιστοποιημένα από τη WS. 

 ∆ιεθνή Στελέχη Αγώνων της WS των οποίων η πιστοποίηση WS πρόκειται να 
λήξει, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης Εθνικού Στελέχους της 
ειδικότητας τους. Στην περίπτωση αυτή θα αντιμετωπίζονται ως υποψήφιοι για 
ανανέωση Εθνικού Στελέχους και θα υπόκεινται στα άρθρα που αφορούν στην 
ανανέωση πιστοποίησης για κάθε ειδικότητα.  

 Διεθνή Στελέχη Αγώνων τα οποία χάνουν την πιστοποίηση WS, μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης Εθνικού Στελέχους της ειδικότητας τους 
εντός της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων μετά τη λήξη της πιστοποίησης 
WS, ώστε να αντιμετωπιστούν σαν υποψήφιοι για ανανέωση Εθνικού Στελέχους 
της ειδικότητας τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίζονται ως 
υποψήφιοι για αρχική πιστοποίηση και θα υπόκεινται στα άρθρα που αφορούν 
την αρχική πιστοποίηση για κάθε ειδικότητα. 
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13. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Η συστατική αναφορά είναι μία φόρμα που σκοπό έχει την αξιολόγηση του 
υποψηφίου προς πιστοποίηση ως Εθνικό Στέλεχος Αγώνων. Η φόρμα, όπου 
αυτή απαιτείται, είναι ξεχωριστή για κάθε ειδικότητα και εξετάζει τα 
προσόντα της συγκεκριμένη ειδικότητας. 

 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
i. Η φόρμα της συστατικής αναφοράς θα είναι δημοσιευμένη στην 

ιστοσελίδα της ΕΙΟ (www.eio.gr). 
ii. Η συμπλήρωση συστατικής αναφοράς θα γίνεται από εθνικό ή διεθνές 

στέλεχος αγώνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της αντίστοιχης ειδικότητας 
(άρθρα 8 έως 11 του παρόντος κανονισμού). Η συστατική αναφορά θα 
πρέπει να έχει ζητηθεί από το υποψήφιο στέλεχος πριν την έναρξη του 
αγώνα.  

iii. Για να θεωρηθεί μία συστατική αναφορά ως ολοκληρωμένη και θετική, 
πρέπει όλα τα υπάρχοντα πεδία της σχετικής φόρμας να είναι 
συμπληρωμένα και ο υποψήφιος να έχει αξιολογηθεί σε κάθε πεδίο 
αλλά και συνολικά ως επιπέδου Εθνικού στελέχους. Συστατικές 
αναφορές υποψηφίων κριτών από αγώνες  χωρίς καμία εκδίκαση 
ένστασης ή αίτησης αποκατάστασης δεν θεωρούνται ολοκληρωμένες.  

iv. Μόνο μία συστατική αναφορά ανά αγώνα θα γίνεται δεκτή. 
v. Η αξιολόγηση του υποψηφίου προς πιστοποίησης στελέχους μπορεί να 

γίνει από ένα ή περισσότερα στελέχη (Εθνικά ή Διεθνή). Το 
περιεχόμενο της συστατικής αναφοράς θα κοινοποιείται στο 
υποψήφιο στέλεχος. 

vi. Η συστατική αναφορά θα πρέπει να υποβληθεί στην ΑΕΑΕ 
(aeae@eio.gr) μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την τελευταία 
ημέρα του αγώνα στον οποίο ζητήθηκε. Συστατικές αναφορές που 
αποστέλλονται μετά το παραπάνω χρονικό όριο δεν θα λαμβάνονται 
υπόψιν. 

  

mailto:aeae@eio.gr
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14. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΓΩΝΑ 
 Η αναφορά αγώνα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τα στοιχεία των 

συμμετεχόντων στελεχών στις διάφορες επιτροπές (τεχνική, αγώνων και 
ενστάσεων). Αποτελεί το μοναδικό μέσο για την επιβεβαίωση της συμμετοχής 
των στελεχών αυτών από την ΕΠ/ΑΕΑΕ κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων 
πιστοποίησης.  

 Η επίσημη φόρμα αναφοράς αγώνα για κάθε επιτροπή είναι η δημοσιευμένη 
στη σχετική ιστοσελίδα της ΑΕΑΕ (www.eio.gr/έντυπα) και μόνο αυτή θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται. Αναφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν 
θα γίνονται αποδεκτές.  

 Η αναφορά αγώνα κάθε επιτροπής θα πρέπει να υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρό της, εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερών από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του αγώνα στην ΑΕΑΕ (aeae@eio.gr). Σε αντίθετη περίπτωση δεν 
θα λαμβάνεται υπόψιν από την ΕΠ/ΑΕΑΕ για την επιβεβαίωση της συμμετοχής 
υποψηφίων στελεχών (είτε για πρώτη πιστοποίηση είτε για ανανέωση) στο 
συγκεκριμένο αγώνα. 

  

http://www.eio.gr/έντυπα
mailto:aeae@eio.gr
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15. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 Κάθε Στέλεχος αγώνων οφείλει να επιδεικνύει την αναμενόμενη συμπεριφορά 
προς τους αθλητές, πρόσωπα υποστήριξης, διοργανωτές αγώνων και τα 
υπόλοιπα στελέχη αγώνων, να έχει τη φυσική κατάσταση για να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ειδικότητας του, να εφαρμόζει τους 
κανόνες, τους κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένου και του Πειθαρχικού 
Κανονισμού) και τις πολιτικές της EIO και κατ’ επέκταση της WS και τέλος να 
συνεισφέρει στη βελτίωση του προγράµµατος της ΕΙΟ που σχετίζεται µε την 
ειδικότητα του. 

 Στα Πανελλήνια και Περιφερειακά Πρωταθλήματα, Αγώνες Πρόκρισης ή 
Ranking List, οποιοδήποτε μέλος μιας Επιτροπής Ενστάσεων, μιας Επιτροπής 
Αγώνων ή μιας Τεχνικής Επιτροπής που είναι συγγενής πρώτου, δευτέρου ή 
τρίτου βαθμού, ή είναι μέλος των εκλεγμένων οργάνων ενός ομίλου ή 
τεχνικός μιας αγωνιστικής κατηγορίας, εκπαιδευτής και προπονητής του 
ομίλου του οποίου αθλητές συμμετέχουν στον αγώνα, θεωρείται ότι έχει ένα 
κώλυμα συμφέροντος βάσει του Κανόνα 63.4 και δεν μπορεί να λαμβάνει 
μέρος σε μια εκδίκαση ένστασης ή διεξαγωγή του αγώνα, ή να εφαρμόζει το 
Παράρτημα “P” των RRS στην κλάση που αυτοί αγωνίζονται. 

 Για όλους τους άλλους αγώνες, διασυλλογικούς κλπ. όσα στελέχη αγώνων 
έχουν κώλυμα συμφέροντος, σύμφωνα με τον RRS 63.4, οφείλουν να το 
δηλώνουν γραπτώς στους διοργανωτές, η δε δήλωση τους να αναρτάται στον 
πίνακα ανακοινώσεων, να ενημερώνουν τους διαδίκους πριν τη έναρξη μιας 
εκδίκασης και σε περίπτωση αντίρρησης να αποχωρούν άμεσα. 

 Σε περίπτωση αμφιβολιών για την ύπαρξη ή μη κωλύματος συμφέροντος, τα 
Στελέχη Αγώνων θα πρέπει να απευθύνονται στην ΑΕΑΕ, η οποία και θα 
αποφασίζει σχετικά. 

 Η ΑΕΑΕ θα αξιολογεί τις αναφορές σχετικά µε την απόδοση και συμπεριφορά 
Εθνικών Στελεχών Αγώνων.  Σε περίπτωση λήψης μιας αρνητικής αναφοράς 
θα την παραπέμπουν στο ΔΣ/ΕΙΟ το οποίο θα εκτιμά την σοβαρότητα της και 
σε συνεννόηση με την ΑΕΑΕ θα ενεργεί ανάλογα και σύμφωνα με τον 
Πειθαρχικό Κανονισμό της. Το ∆Σ/ΕΙΟ µπορεί, µετά από πρόταση της ΑΕΑΕ, να 
επιβάλλει ποινές που μπορούν να φτάσουν έως την ανάκληση της 
πιστοποίησης, όταν αποδεδειγμένα ένα Εθνικό Στέλεχος Αγώνων δεν 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις της ειδικότητας του. 

 

 

 


