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OPEN   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ  ΑΓΩΝΑΣ    
«ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ»  

24-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
ΚΛΑΣΗΣ OPTIMIST 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΛΟΥ  

 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Ο αγώνας θα διέπεται από:  

1.1 Τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Προκήρυξης του αγώνα όπως αυτοί 
τροποποιούνται από τις παρούσες Οδηγίες Πλου. 

1.2 Τις Διατάξεις Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ). 

1.3 Τις παρούσες Οδηγίες Πλου. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου 
(Τροποποίηση RRS 63.7). 

1.4 Η σημείωση «[DP]» σε ένα κανόνα στις οδηγίες πλου σημαίνει ότι η ποινή για παράβαση του 
κανόνα αυτού μπορεί, κατά την διακριτική εξουσία της επιτροπής ενστάσεων, να είναι 
μικρότερη από την ακύρωση  

2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ COVID 19 

2.1 5.1 Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερωθούν και να τηρούν το Επικαιροποιημένο 
Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 

2.2 5.2 [NP] Οι αγωνιζόμενοι και τα πρόσωπα υποστήριξης πρέπει να συμμορφώνονται με κάθε 
εύλογη απαίτηση ενός στελέχους της διοργάνωσης. Άρνηση συμμόρφωσης μπορεί να 
θεωρηθεί ως αντιαθλητική συμπεριφορά. 

2.3 5.3 Λογικές ενέργειες στελεχών της διοργάνωσης για εφαρμογή οδηγιών, πρωτοκόλλων και 
νομοθεσίας σχετικών με τον COVID-19, ακόμη και αν αργότερα αποδειχθούν μη 
απαραίτητες, δεν είναι εσφαλμένη ενέργεια ή παράλειψη. 

2.4 5.4 Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο υγειονομικό πρωτόκολλο της ΓΓΑ, απαιτείται από 
όλους τους προπονητές και αθλητές που δε διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ, 
η αποστολή ή προσκόμιση πριν τον αγώνα, στη γραμματεία της διοργάνωσης, Αρνητικού 
Αποτελέσματος μοριακού (RTPCR) ή Αρνητικού Αποτελέσματος Rapid Antigen Test, το 
οποίο θα πρέπει να διεξαχθεί από τη Δευτέρα 19/09/2022 και μετά. Οι πλήρως 
εμβολιασμένοι προπονητές οφείλουν να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού που 
είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση που τις ημέρες του αγώνα θα βρίσκεται σε ισχύ ένα καινούργιο 
πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α από το παρόν θα ισχύσει το τελευταίο επικαιροποιημένο. 
Περισσότερες πληροφορίες στο link:  

2.5  https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_01-08-_2022.pdf 

3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Οι ανακοινώσεις προς τους αγωνιζόμενους θα δημοσιεύονται στον επίσημο ηλεκτρονικό 

πίνακα ανακοινώσεων https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4808/event   και 

στην ομάδα Viber που θα δημιουργηθεί.  

https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_01-08-
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4808/event
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4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οποιαδήποτε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα ανακοινώνεται τουλάχιστον δύο ώρες πριν από 
την εκκίνηση της ιστιοδρομίας που θα τεθεί σε ισχύ, με εξαίρεση αλλαγές στο πρόγραμμα 
ιστιοδρομιών οι οποίες θα ανακοινώνονται πριν από τις 19:00 της προηγούμενης ημέρας. 

5. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 

5.1 Σήματα στη στεριά θα επιδεικνύονται στο ιστό του Ομίλου  

5.2 Όταν ο απαντητικός επισείων AP επιδεικνύεται στη στεριά, η φράση «1 λεπτό» 
αντικαθίσταται με «όχι λιγότερο από 30 λεπτά» στο σήμα αγώνων ΑΡ των κανονισμών 
αγώνων ιστιοπλοΐας. 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

6.1 Πρόγραμμα Ιστιοδρομιών 

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022   12.30  Προειδοποιητικό σήμα 1ης ιστιοδρομίας  

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022  ΤΒΑ Η ώρα θα ανακοινωθεί. 

6.2 Έχουν προγραμματιστεί συνολικά έξι ιστιοδρομίες.   

6.3 Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από τέσσερις ιστιοδρομίες την ημέρα. 

6.4 Την τελευταία ημέρα των αγώνων δε θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 16:30 παρά μόνο μετά 
από γενική ανάκληση.   

7. ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΛΑΣΕΩΝ 

Η σημαίες των κλάσεων θα είναι: 

• Optimist αγοριών-κοριτσιών: Λευκή σημαία με μπλε σήμα της κλάσης  

• Optimist παίδων : Λευκή σημαία με κόκκινο σήμα κλάσης  

• Optimist κορασίδων : Λευκή σημαία με μπλε σήμα κλάσης και κόκκινη ρίγα 

Αν η συμμετοχές είναι κάτω από 80 σκάφη θα δοθεί κοινή εκκίνηση για την 
κατηγορία παίδων-κορασίδων. Στην περίπτωση αυτή, η σημαία αυτής της 
εκκίνησης θα είναι λευκή σημαία με κόκκινο σήμα  κλάσης. 

Η σειρά εκκίνησης θα είναι :  

1η Αγόρια -Κορίτσια Λευκή σημαία με μπλε σήμα κλάσης 

2η Παίδων Λευκή σημαία με κόκκινο σήμα με κόκκινη κορδέλα στο πίκι 

3η Κορασίδων Λευκή σημαία με μπλε σήμα και κόκκινη ρίγα με κόκκινη κορδέλα στην άκρη 
της μάτσας 

8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον Φαληρικό Όρμο. 

9. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

9.1 Η διαδρομή θα είναι IODA για όλες τις κατηγορίες   

9.2 Τo διάγραμμα στο Προσάρτημα απεικονίζει τη διαδρομή, την κατά προσέγγιση γωνία μεταξύ 
των σκελών, τη σειρά με την οποία πρέπει να παρακαμφθούν και την πλευρά στην οποία 
πρέπει να αφεθούν τα σημεία στροφής. 

10. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ 

10.1 Τα σημεία στροφής 1,2,3S,3P  θα είναι φουσκωτές πυραμιδοειδείς σημαδούρες χρώματος 
κίτρινου.  



 

ΑΓΩΝΑΣ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ                                                                                                       

10.2 Τα σημεία εκκίνησης θα είναι το σκάφος της επιτροπής αγώνων στη δεξιά πλευρά και  
κοντάρι με πορτοκαλί σημαία στην αριστερή πλευρά.   

10.3 Τα σημεία του τερματισμού θα είναι το σκάφος της επιτροπής φουσκωτό στην δεξιά πλευρά 
και κόκκινη κυλινδρική σημαδούρα αριστερά από το σκάφος τερματισμού. 

11. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

11.1 Η εκκίνηση θα γίνει σύμφωνα τον RRS 26 με το προειδοποιητικό σήμα να επιδεικνύεται 5 
λεπτά πριν την εκκίνηση. 

11.2 Η γραμμή εκκίνησης ορίζεται μεταξύ ιστών με σημαίες χρώματος πορτοκαλί επί των σημείων 
της εκκίνησης. 

11.3 Σκάφος του οποίου το προειδοποιητικό σήμα δεν έχει σημανθεί, πρέπει να αποφεύγει να 
βρίσκεται στην περιοχή της εκκίνησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης άλλων 
κατηγοριών [DP].  

11.4 Σκάφος που ξεκινά αργότερα από 4 λεπτά μετά την εκκίνηση της κατηγορίας του θα 
βαθμολογείται DNS χωρίς ακροαματική διαδικασία.  Αυτό τροποποιεί τον RRS Α4. 

11.5 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

11.6 Η γραμμή του τερματισμού ορίζεται μεταξύ ιστού με σημαία χρώματος μπλε επί του σκάφους 
επιτροπής  τερματισμού και κόκκινης κυλινδρικής σημαδούρας στο άλλο άκρο. 

11.7 Τα σκάφη που τερματίζουν οφείλουν να απομακρύνονται από την γραμμή τερματισμού. Σε 
όσα σκάφη δεν συμμορφώνονται με την παρούσα ΟΠ και καταγράφονται από την Επιτροπή 
Αγώνων περισσότερες από μία φορές, μπορεί να επιβληθεί από την επιτροπή ενστάσεων 
ποινή, που μπορεί να είναι μικρότερη της ακύρωσης [DP} 

 

12. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 

Σκάφη που τερματίζουν αργότερα από 15 λεπτά αφού το πρώτο σκάφος ολοκληρώσει τη 
διαδρομή και τερματίσει θα βαθμολογείται DNF χωρίς ακροαματική διαδικασία.  Αυτό 
τροποποιεί τους RRS 35, Α4 και Α5. 

13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

13.1 Έντυπα ενστάσεων θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων στα γραφεία των 
ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΟΕΦ.  Εκεί πρέπει να υποβάλλονται οι ενστάσεις εντός 
του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων καθώς και στον επίσημο ηλεκτρονικό πίνακα 

ανακοινώσεων  https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4808/event 

13.2 Το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων λήγει μία ώρα μετά τον τερματισμό του τελευταίου 
σκάφους στην τελευταία ιστιοδρομία της ημέρας. 

13.3 Σκάφος που εκτέλεσε ποινή σύμφωνα με τους κανόνες 31 και 44.1 πρέπει να συμπληρώσει 
και να καταθέσει ένα έντυπο αποδοχής ποινής στη γραμματεία των αγώνων εντός του 
χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων 

13.4 Όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων, θα 
δημοσιευθούν οι ενστάσεις και ο χρόνος εκδίκασης για να ενημερωθούν οι διάδικοι και οι 
μάρτυρες.   

13.5 Ανακοινώσεις των ενστάσεων από την επιτροπή αγώνων, την τεχνική επιτροπή ή την 
επιτροπή ενστάσεων θα δημοσιευθούν πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής 
ενστάσεων για να ενημερωθούν τα σκάφη όπως απαιτείται από τον RRS 61.1(b) 

13.6 Θα δημοσιευτεί κατάλογος των σκαφών στα οποία επιβλήθηκε ποινή σύμφωνα με την ΟΠ 
13.2, για παράβαση του RRS 42. 

13.7 Παραβάσεις των οδηγιών 10.3, 17.2, 20, 22 και 24 δεν μπορούν να αποτελέσουν αιτία 
ένστασης από άλλο σκάφος.  Αυτό τροποποιεί τον RRS 60.1(a).   

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4808/event
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13.8 Την τελευταία ημέρα των αγώνων μια αίτηση αποκατάστασης που βασίζεται σε απόφαση 
της επιτροπής ενστάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά την 
ανακοίνωση της απόφασης.  Αυτό τροποποιεί τον RRS 62.2 

14. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

14.1 Θα ισχύσει το Σύστημα Χαμηλής βαθμολογίας, Παράρτημα Α των RRS 

14.2 Πρέπει να πραγματοποιηθεί μία ιστιοδρομία για να είναι έγκυρος ο αγώνας. 

14.3 Εάν πραγματοποιηθούν τρεις ιστιοδρομίες, θα υπολογισθούν όλες για τη βαθμολογία ενός 
σκάφους. Αν πραγματοποιηθούν τέσσερις και  άνω ιστιοδρομίες θα εξαιρείται η χειρότερη.  

14.4 Εάν παραμένει μία ισοβαθμία μεταξύ 2 ή περισσοτέρων σκαφών μετά την εφαρμογή του 
RRS A.8.1, αυτή θα λύνεται με βάση την βαθμολογία τους στην πρώτη ιστιοδρομία κοκ 
(Τροποποίηση RRS Α.8.2). 

14.5 Η βαθμολογία για τις κατηγορίες αγοριών κοριτσιών θα προκύπτει από τη γενική.  

15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

15.1 Οι προπονητές οφείλουν να ευρίσκονται σε επαφή με την Επιτροπή Αγώνων μέσω VHF  στο 
κανάλι 72 καθ’ όλη την διάρκεια των ιστιοδρομιών.  

15.2 Οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι 
ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι 
κάτοχοι  διπλώματος ταχυπλόου 

15.3 Οι αθλητές ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ υποχρεούνται να φορούν σωσίβιο καθ΄ όλη τη διάρκεια 
που θα βρίσκονται στο νερό.  

15.4 Σκάφος που εγκαταλείπει την ιστιοδρομία πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή αγώνων το 
συντομότερο δυνατόν [DP]. 

16. ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

16.1 Αλλαγή αγωνιζομένων δεν θα επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της αλλαγής 
από την επιτροπή αγώνων [DP]. 

16.2 Αλλαγή κατεστραμμένου ή απολεσθέντος εξοπλισμού δεν θα επιτρέπεται χωρίς 
προηγούμενη έγκριση από την επιτροπή αγώνων. Αιτήσεις για αλλαγή πρέπει να 
υποβάλλονται στην επιτροπή στην πρώτη εύλογη ευκαιρία [DP].    

17. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ   

17.1 Ισχύει ο Κανονισμός 20 της World Sailing (World Sailing Advertising Code) καθώς και όσα 
ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή. 

17.2 Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο., φωτοαντίγραφο της 
οποίας πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία των αγώνων. 

17.3 Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα τους προμηθεύσει η 
Οργανωτική Επιτροπή [DP]. 

18. ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

18.1 Τα σκάφη της επιτροπής αγώνων θα φέρουν σημαία χρώματος πορτοκαλί με τα γράμματα 
«RC». 

18.2 Τα σκάφη της επιτροπής ενστάσεων θα φέρουν σημαία χρώματος λευκού με μαύρο «JURY». 

19. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΥΝΟΔΑ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ) 

19.1 Σκάφη συνοδά και προπονητών πρέπει να κρατούνται μακριά από τα αγωνιζόμενα σκάφη 
από το πρώτο προειδοποιητικό σήμα μέχρι τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους ή μέχρι 
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η επιτροπή αγώνων να σημάνει αναβολή, γενική ανάκληση ή εγκατάλειψη της ιστιοδρομίας 
[DP]. 

20. ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ 

20.1 Τα σκάφη δε θα πρέπει να αφήνουν απορρίμματα στη θάλασσα.  Μπορούν να τα τοποθετούν 
στα σκάφη των προπονητών και των επιτροπών. 

21. ΕΠΑΘΛΑ 

21.1 Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές των κατηγοριών, με την προϋπόθεση 
σε κάθε κατηγορία να υπάρχουν τουλάχιστον 6 συμμετέχοντα σκάφη : 

21.2 Optimist Αγοριών -Κοριτσιών 

21.3 Optimist Παίδων – Κορασίδων (γεννημένοι το 2010 ή αργότερα) 

21.4 Η απονομή επάθλων του αγώνα θα πραγματοποιηθεί  σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί 
στους συμμετέχοντες.    

22. ΕΥΘΥΝΗ 

22.1 Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες  αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4, των RRS της 
World Sailing. Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη 
για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την 
διάρκεια του αγώνα. 

23. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

23.1 Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη 
έναντι τρίτων(πράγματα και πρόσωπα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αντίγραφα 
των συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων μαζί με τις δηλώσεις 
συμμετοχής. 

24. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Πρόεδρος: ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΗΣ  Πρόεδρος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ 
Μέλη ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ  Μέλη ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ 

 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΙΡΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ 
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΚΚΟΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΠΩΛΙΝΑ ΔΙΑΚΑΚΗ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΙΑΚΑΚΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ 
 

  ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 
ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΙΡΗΣ 
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