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Κανόνας 40:  

Προσθήκη νέου κανόνα 40.3: «Τα πρόσωπα υποστήριξης πρέπει να 

φοράνε μία προσωπική συσκευή πλεύσης, καθ’ όλη τη διάρκεια 

παραμονής τους στο νερό εκτός από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, 

ενώ αλλάζουν ή τακτοποιούν τα ρούχα τους ή εάν τα πλωτά μέσα στα 

οποία επιβαίνουν είναι αγκυροβολημένα.»  

Μέρος 5: Τμήμα Α 

Δεν επιτρέπεται η επιβολή παραβόλου για οποιαδήποτε διαδικασία 

η οποία προβλέπεται στο Μέρος 5 των Κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας.  

Όμως οι κανόνες 64.4(e) και 64.4(f) δεν αλλάζουν από αυτή τη 

διάταξη. 

Κανόνας 64.4: Αποφάσεις επί Ενστάσεων Καταμέτρησης 

Προσθήκη νέου κανόνα 64.4(f): «Για ένσταση καταμέτρησης ή 

ισοζυγισμού, μαζί με την ένσταση θα κατατίθεται από τον ενάγοντα 

και ένα παράβολο για να καλυφθούν τα έξοδα που μπορεί να 

προκύψουν από την καταμέτρηση. Το παράβολο θα ορίζεται από την 

Οργανωτική Αρχή του αγώνα. Σε περίπτωση ένστασης που 

υποβάλλεται από την Τεχνική Επιτροπή το παράβολο θα 

καταβάλλεται από την Οργανωτική Αρχή.» 

Κανόνας 67: Ζημιές 

1. Οποιαδήποτε ερώτηση ή απαίτηση για ζημιές που θα προκληθούν 

από ένα ατύχημα, κατά το διάστημα που ένα σκάφος υπόκειται στους 

Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 

εξέτασης από την Επιτροπή Ενστάσεων και υπόκειται στα αστικά 

δικαστήρια. 

2. Η απόσυρση ενός σκάφους από έναν αγώνα ή η αποδοχή μίας ποινής, 

δεν σημαίνει ότι αποδέχεται την ευθύνη του για ζημιές ή για την 

παράβαση ενός κανόνα. 

 



 

Κανόνας 70.5(a): 

Απαιτείται η έγγραφη έγκριση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 

Ομοσπονδίας για αυτή τη διαδικασία. 

Κανόνας 76: 

1. Προσθήκη νέου κανόνα 76.4: «Η Οργανωτική Αρχή πρέπει να 

απορρίψει τη συμμετοχή κάθε Έλληνα αγωνιζόμενου, που δεν είναι 

κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας της ΕΙΟ σε ισχύ, όπως ορίζεται 

από τον αθλητικό νόμο.» 

2. Προσθήκη νέου κανόνα 76.5: «Μία Οργανωτική Αρχή ή μια Επιτροπή 

Αγώνων δεν μπορεί να απορρίψει ή να ακυρώσει τη συμμετοχή ενός 

σκάφους ή αθλητή που έχει δικαίωμα να αγωνιστεί βάσει της 

προκήρυξης της διοργάνωσης και των οδηγιών πλου, για έναν 

αυθαίρετο λόγο ή ιδιοτροπία, ή εξαιτίας φυλής, χρώματος, 

θρησκείας, εθνικότητας, γένους, σεξουαλικού προσανατολισμού ή 

ηλικίας.» 

Κανόνας 88.2: Αλλαγές στις Εθνικές Διατάξεις  

1. Οι Εθνικές Διατάξεις δεν μπορούν να αλλάξουν από την Προκήρυξη 

και τις Οδηγίες Πλου. Παρά ταύτα, σε Παγκόσμια ή Ηπειρωτικά 

πρωταθλήματα και κύπελλα που διοργανώνονται σε νερά υπό την 

δικαιοδοσία της ΕΙΟ, οι αναγνωρισμένες από την World Sailing 

διεθνείς κλάσεις και οι Οργανωτικές Αρχές των παραπάνω 

διοργανώσεων δεν είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν αυτές τις 

διατάξεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται στους κανόνες 40 και 

67.  

2. Η ΕΙΟ μπορεί να δώσει άδεια σε συγκεκριμένους αγώνες, ώστε οι 

Εθνικές Διατάξεις να μην ισχύουν, πλην των διατάξεων των κανόνων 

40 και 67. 

3. Στους αγώνες ανοικτής θαλάσσης επιπλέον των Εθνικών Διατάξεων 

της ΕΙΟ ισχύουν και οι Ειδικές Διατάξεις της Επιτροπής Ανοικτής 

Θαλάσσης (ΕΑΘ). 

 



Κανόνας 91(b): Επιτροπή Ενστάσεων 

Μία Οργανωτική Αρχή που προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση 

μίας Διεθνούς Επιτροπής Ενστάσεων (International Jury), απαιτείται 

να λάβει τη γραπτή έγκριση της ΕΙΟ, εκτός από την περίπτωση που η 

Διεθνής Επιτροπή Ενστάσεων έχει ορισθεί από τη World Sailing βάσει 

του Κανόνα 89.2(c). 

Παράρτημα R –  Διαδικασίες για Εφέσεις και Αιτήματα 

1. Προσθήκη νέου κανόνα R2.4 

Εάν ο εφεσιβάλλων δεν συμμορφωθεί με τον κανόνα R2.1 όπως 

προβλέπεται ή η Επιτροπή Ενστάσεων δεν συμμορφωθεί με τον 

κανόνα R2.3, η ΑΕΑΕ μπορεί να αρνηθεί την εκδίκαση της έφεσης. Εάν 

οι διάδικοι ή η Επιτροπή ενστάσεων σε μια ακρόαση δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις της διαδικασίας, η ΑΕΑΕ μπορεί να αποφασίσει την 

εκδίκαση της έφεσης εάν το κρίνει σκόπιμο. 

2. Προσθήκη νέου κανόνα R2.5 

Τα χρονικά όρια που αναφέρονται στους κανόνες R2.1 και R2.3, 

μπορούν να συντομευθούν από την ΑΕΑΕ, εάν αποφασίσει ότι η 

έφεση ή η αίτηση επιβεβαίωσης ή διόρθωσης απαιτεί απόφαση μέσα 

σε σύντομο χρονικό διάστημα. 


