ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΑΕ
1 Ιανουαρίου – 28 Φεβρουαρίου 2021
Η ΑΕΑΕ στο χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 16 Μαρτίου 2021 συνεδρίασε
μέσω τηλεδιάσκεψης 7 φορές, και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα:
1. Διαμόρφωση της ύλης των σεμιναρίων Α & Β κύκλου κριτών με προτάσεις για την
θεωρητική εκπαίδευση και την πρακτική εξάσκηση στη θάλασσα για τον κανόνα 42. Η
ομάδα εργασίας ανέλαβε να φέρει στο μέλλον μία ολοκληρωμένη πρόταση για τα
σεμινάρια Α’ και Β’ κύκλου κριτών, λαμβάνοντας υπόψιν της και την αναγκαιότητα της
πρακτικής εξάσκησης του κανόνα 42.
2. Η ομάδα εργασίας υπεύθυνη για τη μετάφραση του βιβλίου των κανόνων αγώνων
ιστιοπλοΐας ενημέρωσε ότι ορισμένες παραλείψεις που παρατηρήθηκαν μετά από
επανέλεγχο της μετάφρασης των Κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας έχουν ήδη διορθωθεί και
το διορθωμένο κείμενο εστάλει στην ΕΙΟ προς άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα της.
3. Ο αντιπρόεδρος της ΑΕΑΕ, Δημήτρης Δήμου, παρουσίασε το γενικό πλαίσιο της πρότασης
του για αναδιάρθρωση της ΑΕΑΕ με τη δημιουργία επιτροπών για την καλύτερη
λειτουργία της. Το πλαίσιο αυτό προέκυψε ύστερα από τη συνάντηση με το ΔΣ της ΕΙΟ,
όπου ζητήθηκε από την ΑΕΑΕ να φέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση με σκοπό να μπει στο
νέο καταστατικό της Ομοσπονδίας.
4. Η Συνδιάσκεψη των Εθνικών στελεχών αγώνων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20
Φεβρουαρίου 2021, και έγινε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Cisco Webex.
Η παρακολούθηση της συνδιάσκεψης αποτελεί προϋπόθεση για την ανανέωση της
πιστοποίησης ενός εθνικού στελέχους αγώνων
Στην συνδιάσκεψη πέραν των αλλαγών των RRS που θα ισχύσουν για την τετραετία 2021
– 2024, έγινε ενημέρωση για τον νέο Κανονισμό Εθνικών Στελεχών και τον Κανονισμό
Πιστοποίησης Στελεχών.
Έλαβαν μέρος 87 πιστοποιημένα Διεθνή, Εθνικά και Δόκιμα στελέχη αγώνων.
Τα θέματα που θα παρουσιάστηκαν είναι:
Αλλαγές στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2021‐2024
Κανονισμός Πιστοποίησης Εθνικών Στελεχών Αγώνων με έμφαση στα απαιτούμενα για
την ανανέωση πιστοποίησης στελεχών
Κώδικας συμπεριφοράς για τα στελέχη Αγώνων.

Για την ΑΕΑΕ
Ο Πρόεδρος
Κώστας Τσαντίλης

