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ΘΕΜΑ 1: ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ε.Α.Θ. 2011
Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας έχει την
τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσει το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 19:30
στο Ν.Ο. Ελλάδος για την Απονομή της Ετήσιας Γενικής Κατάταξης (Ranking List) ΕΑΘ 2011
όλων των περιοχών της Ελλάδος.
Επιπλέον θα γίνει η ετήσια απονομή των κλάσεων Platu 25 & J24.
Παρακαλούνται οι Όμιλοι να ενημερώσουν τα μέλη τους (κυβερνήτες και
πληρώματα) των σκαφών που θα βραβευθούν. Τα οριστικά αποτελέσματα της Ετήσιας
Γενικής Κατάταξης της ΕΑΘ θα είναι διαθέσιμα την 16η Ιανουαρίου στο δικτυακό τόπο της
Ε.Α.Θ. (www.offshore.org.gr).

ΘΕΜΑ 2: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ
Την ίδια μέρα, Σάββατο 21/1/2012, η ΕΑΘ διοργανώνει πανελλήνια συνάντηση
καταμετρητών στους χώρους της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, όπου θα
παρουσιαστούν οι ετήσιες αλλαγές στους κανονισμούς και θα γίνει ενημέρωση σχετικά με
τις ταυτόχρονες μετρήσεις πανιών για ORC και IRC. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί
σεμινάριο περί του εγκεκριμένου από το ORC ελεύθερου λογισμικού έκδοσης
αποτελεσμάτων αγώνων CyberAltura. Τέλος, θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης σχετικά με τους τρόπους έκδοσης αποτελεσμάτων σε αγώνες ανοικτής
θαλάσσης. Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:
Πανελλήνια Συνάντηση Καταμετρητών (10:30 – 13:30)


Ενημέρωση για τις αλλαγές στους κανονισμούς ORC, IRC και ISAF Offshore Special
Regulations για το 2012



Ενημέρωση περί των μετρήσεων πανιών από καταμετρητές IMS για ταυτόχρονη
έκδοση πιστοποιητικών ORC και IRC



Παρουσίαση των νέων χαρακτηριστικών του IMS Editor 2012



Διευκρινήσεις: Νέο measurement inventory. Κατάσταση «ελαφρού σκάφους»
κατά τη μέτρηση εξάλων/ευστάθειας από το 2013. Συστάσεις για τις μετρήσεις
2012.

Σεμινάριο προγράμματος έκδοσης αποτελεσμάτων CyberAltura (14:00 – 16:00)


Τα χαρακτηριστικά του Cyber Altura και ο τρόπος λειτουργίας του



Ελληνική υποστήριξη



Παρουσίαση αποτελεσματικότερων μεθόδων διαχείρισης σκαφών IRC

Στρογγυλό τραπέζι (16:00 – 17:00)


Θέμα: Τρόποι έκδοσης αποτελεσμάτων σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης

Η συνάντηση είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

ΘΕΜΑ 3: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 2012
Η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των ομίλων για το 2012 θα πραγματοποιηθεί στην
Ναυταθλητική Μαρίνα Δέλτα Φαλήρου, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 10:00.
Η ΕΑΘ καλεί τους Ομίλους που διοργανώνουν Αγώνες ή έχουν στη δύναμή τους
αθλητές Ανοικτής Θαλάσσης, να αποστείλουν μέχρι 15/1/2012 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 15/1/2012.
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.

