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Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε εφαρμογή του Κανόνα 88 
ορίζει ότι: 

 

1. Κανόνας 40 : Προσωπικές συσκευές πλευστότητας (σωσίβια) 

Όλοι όσοι  συμμετέχουν σε ένα  αγώνα  (αθλητές, ομάδες υποστήριξης και 
στελέχη αγώνων που επιβαίνουν σε ταχύπλοα σκάφη.) οφείλουν να φορούν  
προσωπική συσκευή πλευστότητας (ΠΣΠ) κατά την διάρκεια του αγώνα. Η ΠΣΠ 
των αθλητών, οφείλει να συμφωνεί και με τις προδιαγραφές και διατάξεις της 
συγκεκριμένης κλάσης. 

2. Συμμετοχή σε αγώνα  

2.1. Πλέον του RRS 75.1 όλοι οι Έλληνες αγωνιζόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι 
ισχύουσας αθλητικής ταυτότητας της ΕΙΟ όπως ορίζεται από τον αθλητικό νόμο 
και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Προκειμένου περί αλλοδαπού αγωνιζόμενου, 
ισχύει ο Κανόνας 75.1. 

2.2. Όσοι έχουν αποκλειστεί από την Εθνική τους αρχή ή από την WS αποκλείονται 
αυτομάτως και χωρίς καμία διαδικασία από όλους τους αγώνες υπό την 
δικαιοδοσία της ΕΙΟ  μέχρι την λήξη του αποκλεισμού τους. 

3. Κανόνας 5. Anti-Doping 

Η αρμόδια Εθνική Αρχή που θα εφαρμόσει τους διαδικαστικούς Κανόνες που 
προβλέπονται από τον Κανονισμό 21.16 της WS για το Αντι-Ντόπινγκ είναι το 
Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.)  

4. Κανόνας 64.3:Αποφάσεις επί Ενστάσεων Καταμέτρησης 

4.1. Για ένσταση καταμέτρησης ή ισοζυγισμού, μαζί με την ένσταση θα  κατατίθεται 
και ένα παράβολο για να καλυφθούν τα έξοδα που θα δημιουργηθούν από την 
καταμέτρηση.  

4.2. Το παράβολο θα ορίζεται από τον την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα. 

4.3. Εάν η ένσταση θεωρηθεί άκυρη ή απορριφθεί, τα έξοδα καταμέτρησης ή 
ισοζυγισμού που προέκυψαν θα καλυφθούν από το παράβολο του ενάγοντος. 

4.4. Εάν ο εναγόμενος τιμωρηθεί, θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα καταμέτρησης και το 
παράβολο θα επιστραφεί στον ενάγοντα. 

4.5. Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίσει σύμφωνα με τον Κανόνα 64.3(e), 
ενάγων και εναγόμενος θα μοιραστούν εξίσου τα έξοδα της καταμέτρησης. 

4.6. Οι επιτροπές που υποβάλουν ένσταση δεν υποχρεούνται στη καταβολή 
παραβόλου. 

5. Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς των Κλάσεων, Πιστοποιητικά 

Μία Επιτροπή Αγώνων ή Τεχνική Επιτροπή μπορεί να ελέγξει ή καταμετρήσει 
ένα σκάφος, οιαδήποτε στιγμή. 
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6. Κανόνας 67: Ζημιές 

6.1. Τα ευρήματα και οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων θα έχουν σχέση μόνο 
με τους ισχύοντες Κανόνες Ιστιοδρομιών της WS καθώς και των Διεθνών 
Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) εάν αυτό προβλέπεται από την 
προκήρυξη ή οδηγίες πλου. 

6.2. Οποιοδήποτε θέμα ευθύνης ή απαίτησης για ζημιές που θα προκληθούν από ένα 
ατύχημα, κατά το διάστημα που ένα σκάφος υπόκειται στους Κανόνες 
Ιστιοδρομιών, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης από την 
Επιτροπή Ενστάσεων. 

6.3. Η απόσυρση ενός σκάφους από έναν αγώνα ή η αποδοχή μίας ποινής, δεν 
σημαίνει ότι αποδέχεται την ευθύνη του για ζημιές ή για παράβαση ενός Κανόνα. 

6.4. Κάθε σκάφος προκειμένου να συμμετάσχει σε ένα αγώνα οφείλει να είναι 
ασφαλισμένο για συμμετοχή σε αγώνα έναντι τρίτων με την ελάχιστη 
προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη από τον νόμο Ν2743/99 και τυχόν 
προσθήκες του ή τροποποιήσεις του. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου του σκάφους ή βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας σχετικά με 
την ασφαλιστική κάλυψη του σκάφους, πρέπει να συνοδεύει τη δήλωση 
συμμετοχής του σκάφους στην διοργάνωση. 

6.5. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη 
εναντίον τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας. 

7. Κανόνας 63.4 Κώλυμα Συμφέροντος  

7.1. 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.  

7.2. Για όλους τους άλλους αγώνες διασυλλογικούς κλπ. όσοι 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.  

8. Κανόνας 70.5: Εφέσεις 

Η ΕΙΟ μπορεί να εγκρίνει για κάποιο συγκεκριμένο αγώνα μια Εθνική Επιτροπή 
Ενστάσεων που θα αποτελείται από πέντε μέλη εκ των οποίων τουλάχιστον δύο 
θα είναι πιστοποιημένοι διεθνείς κριτές της WS και δύο πιστοποιημένοι εθνικοί 
κριτές της ΕΙΟ. Όλοι οι κριτές θα έχουν προταθεί από την ΑΕΑΕ. Η αποφάσεις 
αυτής της Εθνικής Επιτροπής Ενστάσεων δεν θα είναι εφέσιμες.  

9. Κανόνας 76 : Εξαίρεση σκαφών και αγωνιζομένων 

Προσθέστε στον Κανόνα 76.1: 

Η ΕΙΟ ορίζει ότι Οργανωτική Επιτροπή ή μια Επιτροπή Αγώνων δεν μπορεί  να 
απορρίψει ή ακυρώσει την συμμετοχή ενός σκάφους ή αθλητού που έχει 
δικαίωμα να αγωνιστεί βάσει της προκήρυξης του αγώνα και των οδηγιών πλου, 
για ένα αυθαίρετο λόγο ή ιδιοτροπία, ή εξ αιτίας φυλής, χρώματος, θρησκείας, 
εθνικότητας, γένους, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας. 
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10. Κανόνας 88.2: Διατάξεις της Εθνικής Αρχής 

10.1. Σύμφωνα με τον Κανόνα 88.2, οι Διατάξεις  της Εθνικής Αρχής δεν μπορούν να 
αλλάξουν από τις Οδηγίες Πλου αγώνων υπό την δικαιοδοσία της. Παρά ταύτα, 
σε Παγκόσμια ή Ηπειρωτικά πρωταθλήματα που οργανώνονται σε νερά υπό την 
δικαιοδοσία της ΕΙΟ οι αναγνωρισμένες από την WS διεθνείς κλάσεις και οι 
Οργανωτικές Επιτροπές δεν είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν αυτές τις 
διατάξεις. 

10.2. Σε περίπτωση διάστασης ερμηνείας ενός κανόνα, το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει. 

10.3. Οι προκηρύξεις  και οι οδηγίες πλου δεν μπορούν να αλλάξουν μία εθνική 
διάταξη χωρίς την έγγραφο εξουσιοδότηση της ΕΙΟ. 

11. Κανόνας 91b: Επιτροπή Ενστάσεων 

Μία Οργανωτική Επιτροπή Αγώνων, που προτίθεται να προβεί στην συγκρότηση 
μιας Διεθνούς Επιτροπής Ενστάσεων (International Jury) βάσει του 
Παραρτήματος Ν των RRS, οφείλει να ζητήσει από την ΕΙΟ, την έγκρισή της 
(Κανόνας 91b) εκτός από την περίπτωση που αυτή έχει ορισθεί από την WS 
βάσει του Κανόνα 89.2(c) 

12. Διορισμός των στελεχών Επιτροπής Αγώνων 

Ο διορισμός του PRO και ROs, μιας Ευρωπαϊκής ή Παγκόσμιας διοργάνωσης 
εξαιρουμένων των διορισμών που γίνονται από την WS  RRS 89.2(c), γίνονται 
από την ΕΙΟ ύστερα από πρόταση του  διοργανωτή και σύμφωνη γνώμη της 
ΑΕΑΕ.  

Ένα αντίγραφο της επιστολής διορισμού θα αναρτάται στον επίσημο πίνακα 
ανακοινώσεων. 

13. Πανελλήνια – Περιφερειακά Πρωταθλήματα & Κύπελα 

Οι πρόεδροι των Επιτροπών Ενστάσεων, Αγώνων και Τεχνικών Επιτροπών των 
Πανελληνίων και Περιφερειακών Πρωταθλημάτων και Κυπέλων όλων των 
κατηγοριών περιλαμβανομένης και της ανοικτής θαλάσσης, πρέπει να είναι 
πιστοποιημένα Εθνικά ή Διεθνή Στελέχη. Η επιλογή και πρόταση για τον 
διορισμό τους γίνεται από τον διοργανωτή και απαιτείται  η σύμφωνη γνώμη  
της  ΑΕΑΕ και έγκριση/διορισμός από την  ΕΙΟ. 

14. Αγώνες Ranking List 

Προκειμένου οι αγώνες να συμπεριλαμβάνονται στα Ranking List των διαφόρων 
κατηγοριών, εκτός των αγώνων ανοικτής θαλάσσης, οι πρόεδροι της Επιτροπής 
Ενστάσεων, της Επιτροπής Αγώνων και τα της Τεχνικής Επιτροπής, πρέπει να 
είναι πιστοποιημένα Εθνικά ή Διεθνή Στελέχη. Η επιλογή και πρόταση για τον 
διορισμό τους γίνεται από τον διοργανωτή και απαιτείται  η σύμφωνη γνώμη  
της  ΑΕΑΕ και η έγκριση της  ΕΙΟ. 

15. Διατάξεις ΕΑΘ 

Στους αγώνες ανοικτής θαλάσσης πέραν των Εθνικών Διατάξεων της ΕΙΟ 
ισχύουν και οι Ειδικές Διατάξεις της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης (ΕΑΘ). 

16. Παράρτημα R, Διαδικασίες για Εφέσεις και Αιτήματα 

Ο Κανόνας R2.1 ισχύει με τις πιο κάτω αλλαγές: 

16.1. Ο εγκαλών  οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την ΑΕΑΕ για την πρόθεση του 
να υποβάλει έφεση εντός του χρονικού ορίου που προβλέπεται από τον Κανόνα 
R2.1. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο. 

16.2. Εν συνεχεία, το αργότερο εντός δέκα ημερών από την έγγραφο ενημέρωση, ο 
εγκαλών διαβιβάζει στην ΑΕΑΕ μια έφεση μαζί με ένα αντίγραφο της απόφασης 
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της Επιτροπής Ενστάσεων, και τα λοιπά έγγραφα που αναφέρονται στον κανόνα 
R2.2.  

16.3.  Προσθήκη νέου Κανόνα R2.4  

Μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες για την έφεση:   

Εάν ο εγκαλών δεν συμμορφωθεί με τον κανόνα R2.1 όπως προβλέπεται ή η 
Επιτροπή Ενστάσεων δεν συμμορφωθεί με τον κανόνα R2.3, η ΑΕΑΕ θα αρνηθεί 
την εκδίκαση της έφεσης, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις. Εάν 
άλλα μέρη εμπλεκόμενα στην ένσταση ή στην Επιτροπή ενστάσεων δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις της διαδικασίας, η ΑΕΑΕ μπορεί να αποφασίσει την 
εκδίκαση της έφεσης εάν το κρίνει σκόπιμο. 

16.4. Ένα παράβολο ύψους €40 διαβιβάζεται στην ΕΙΟ μαζί με τα έγγραφα της 
έφεσης. Αυτή η χρέωση μπορεί να αρθεί υπό εξαιρετικές περιστάσεις 

 


