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ΘΕΜΑ 1: ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ε.Α.Θ. 2010
Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας έχει την
τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσει το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19:30
στην αίθουσα «Ανέμων» του Ν.Ο. Ελλάδος για την Απονομή της Ετήσιας Γενικής Κατάταξης
(Ranking List) ΕΑΘ 2010 όλων των περιοχών της Ελλάδος.
Επιπλέον θα γίνει η ετήσια απονομή των κλάσεων Platu 25 & J24, και θα τιμηθούν
οι αθλητές για την 1η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Platu 25 του 2010 (ΑlicanteΙσπανία 18-24 Ιουλίου 2010., και για τη 2η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα J24 (Ολλανδία
2-14 Ιουνίου 2010).
Παρακαλούνται οι Όμιλοι όπως ενημερώσουν τους κυβερνήτες - μέλη τους, και τα
πληρώματα των σκαφών που θα βραβευθούν . Τα οριστικά αποτελέσματα της Ετήσιας
Γενικής Κατάταξης της ΕΑΘ θα είναι διαθέσιμα την 22η Ιανουαρίου στο δικτυακό τόπο της
Ε.Α.Θ. (www.offshore.org.gr).
ΘΕΜΑ 2: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ
Την ίδια μέρα, Σάββατο 19/2/2011 η ΕΑΘ διοργανώνει πανελλήνια συνάντηση
καταμετρητών στους χώρους της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Στη συνάντηση θα
αναφερθούν οι νέοι ετήσιοι κανονισμοί, ενώ θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για τις
διαδικασίες επιθεώρησης σκαφών σε αγώνες, τις προβλεπόμενες ποινές από τους
κανονισμούς σε περίπτωση παραβάσεων κλπ, με σκοπό να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση
των παραπάνω θεμάτων σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους αγώνες.
Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως ακολούθως:
10:30
11:00 - 13:00

Καλωσόρισμα με καφέ.
Ενημέρωση για τις αλλαγές στους κανονισμούς ORC και IRC για το
2011.
Παρουσίαση αλλαγών στον IMS Editor 2011.
13:00 - 14:00
Διάλειμμα με ελαφρύ φαγητό.
14:00 - 17:00
Ενημέρωση για τις διαδικασίας επιθεώρησης σκαφών σε αγώνες.
Ελεύθερη συζήτηση σε θέματα προτεινόμενα από τους παρόντες
καταμετρητές.
Η συνάντηση είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

ΘΕΜΑ 3: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 2011
Η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των ομίλων για το 2011 θα πραγματοποιηθεί στην
Ναυταθλητική Μαρίνα Δέλτα Φαλήρου, την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα
10:00.
Η ΕΑΘ καλεί τους Ομίλους που διοργανώνουν Αγώνες ή έχουν στη δύναμή τους
αθλητές Ανοικτής Θαλάσσης, να αποστείλουν μέχρι 7/2/2011 τους τίτλους και σύντομη
περίληψη των θεμάτων που προτίθεται να αναπτύξει ο εκπρόσωπος τους κατά την
συζήτηση, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα:
1)
2)
3)

Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης θα κατατάξει τα θέματα προς συζήτηση σε
ενότητες τις οποίες θα ανακοινώσει με την έναρξη.
Κάθε ομιλητής θα τοποθετείται χωριστά για τα θέματα της κάθε ενότητας.
Ο χρόνος της τοποθέτησης θα οριστεί ανάλογα με το πλήθος των ομιλητών και των
θεμάτων.

Οι όμιλοι θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους με επιστολή τους (e-mail ή fax),
μέχρι τις 15/2/2010.
Σκοπός της συνάντησης είναι η καταγραφή των αγωνιστικών και οργανωτικών
θεμάτων που απασχολούν την ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και
η εξεύρεση
αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπιση τους.
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, θα δοθεί η δυνατότητα στους
εκπροσώπους των Ομίλων οι οποίοι διοργανώνουν ένα αγώνα που απευθύνεται σε
αγωνιζόμενους πέραν εκείνων της περιφέρειάς τους, να παρουσιάσουν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της διοργάνωσης και να γνωστοποιήσουν στους υπόλοιπους
συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη, τις διευκολύνσεις που ενδεχομένως προτίθενται να
προσφέρουν για την προσέλευση ιστιοπλόων από άλλες περιφέρειες.
Η ΕΑΘ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μοναδική ευκαιρία για
την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των διοργανωτών Ομίλων και ενθαρρύνει
όλους όσους διοργανώνουν ένα αγώνα υπερτοπικού χαρακτήρα να συμμετέχουν ενεργά.
ΘΕΜΑ 4: ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΙΛΩΝ
Η ΕΑΘ/ΕΙΟ θα αθλοθετήσει το 3ο κύπελο ομίλων που διοργανώνει ο Ιστιοπλοϊκός
Όμιλος Πειραιά σε συνεργασία με την Ελληνική Κλάση Platu 25, στις 26 και 27
Φεβρουαρίου 2011.
Ο ιδιαίτερος αυτός αγώνας αποσκοπεί στο να δώσει την ευκαιρία σε νεαρούς αθλητές
τριγώνου, εκπροσωπώντας τους ομίλους τους, να έρθουν σε επαφή με το επόμενο
στάδιο αγωνιζόμενοι με σκάφη Platu 25 τα οποία παραχωρούν οι ιδιοκτήτες τους ειδικά
για τη διοργάνωση! Τα Platu 25 είναι δυναμικά σκάφη που συνδυάζουν την
πολυπλοκότητα και την αναγκαιότητα ομαδικής εργασίας των σκαφών ανοικτής θαλάσσης
με την ευελιξία, την ταχύτητα και την αμεσότητα των κλάσεων τριγώνου.

