
Πανελλήνια Συνάντηση
Καταμετρητών ΕΑΘ
Αθήνα, 9.2.2013

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης

Μέρος 1
Η σχέση των κανονισμών ISAF ERS & RRS
με τους κανονισμούς IMS, ORC, IRC

Κωνσταντίνα Σφακιανάκη
∆ιεθνής Κριτής (IJ)



2

ISAF Equipment Rules of Sailing (ERS)

Οι ERS περιγράφουν τους ορισμούς των μεγεθών που συναντώνται σε κάθε 
ιστιοπλοϊκό σκάφος, ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους.

Οι κανονισμοί των ιστιοπλοϊκών σκαφών κλάσης καθώς και των συστημάτων 
καταμέτρησης και ισοζυγισμού IMS, ORC και IRC, σε πολλές περιπτώσεις 
αναφέρουν διαφορές από τους ERS, οπότε και υπερισχύουν.

∆ιαφορές των κανονισμών IMS, ORC & IRC με τους ERS υπάρχουν στα εξής:

• IMS F1.5: Άνω και κάτω σημείο του P, πίσω σημείο του E, άνω σημείο του 
IG.

• IMS G1.4: Σημείο και διάσταση μέτρησης πανιών στα 7/8 του αετού.

• IRC Appendix 1: Ορισμοί των E και του Forestay.

Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης ‐ ΕΙΟ  Η σχέση των ISAF ERS & RRS με τους IMS, ORC & IRC – Πανελλήνια Συνάντηση Καταμετρητών, Αθήνα 9.2.2013



3

ISAF Racing Rules of Sailing (RRS)

Οι RRS περιγράφουν τους κανόνες αγώνων ιστιοπλοϊκών σκαφών. Μέσα σ’ 
αυτούς, υπάρχουν και κανόνες χρήσης του εξοπλισμού των σκαφών.

Οι κανονισμοί των ιστιοπλοϊκών σκαφών κλάσης καθώς και των 
συστημάτων καταμέτρησης και ισοζυγισμού IMS, ORC και IRC, σε πολλές 
περιπτώσεις αναφέρουν διαφορές από τους RRS, οπότε και υπερισχύουν.

• Ο RRS 50.4 (διαφορά πλωριών πανιών από μπαλόνια) ορισμός 
τροποποιείται και στα δύο συστήματα αντίστοιχα ισχύουν οι κανόνες 
G4.3, G6 και IRC Appendix 1: Headsail, Spinnaker.

• Ο RRS 51 (μετακίνηση βαρών) συμπληρώνεται και τροποποιείται από 
τους ORC 201 (water ballast, canting keel) και IRC 22.3 για 
μετακινούμενο ή μεταβλητό έρμα.

• Ο RRS 52 (χρήση ανθρώπινης δύναμης) τροποποιείται από τους ORC 
204 και IRC 15 & 22.3. 

• Ο RRS 54 (θέση tack πλωριών πανιών) τροποποιείται από τον ORC 
206.4b.

• Προσθήκες στον RRS 50 , ιδιαίτερα 50.3a & c από IRC 21.3  
(τοποθέτηση πλωριών πανιών και μπαλονιών στο μπαστούνι & στο 
σπινακόξυλο), από ORC 206,207,208 ,209 & τροποποίηση RRS 
50.2,50.3c.
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