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ΠΡΟΣ :  ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ    
 : ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ORC & IRC   
 
ΘΕΜΑ 1 :  ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ε.Α.Θ. 2016 
ΘΕΜΑ 2 :  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΜΙΛΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 2017 
  

 

 

ΘΕΜΑ 1:  ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΑΘ 2016 
 

 Η  Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας έχει την τιμή και 
τη χαρά να σας προσκαλέσει το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30 στην Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), Δημητρίου Βικέλα 52 (παράδρομος Κηφισίας) στην περιοχή του 
Χαλανδρίου και σε απόσταση περίπου εκατό μέτρων από το Ολυμπιακό Στάδιο, για την Απονομή της 
Ετήσιας Γενικής Κατάταξης (Ranking List) ΕΑΘ 2016 όλων των περιοχών της Ελλάδος.  
 Επιπλέον θα γίνει η ετήσια απονομή Ranking List σκαφών 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 από τη 16η Ιανουαρίου 2017 στο δικτυακό τόπο της ΕΑΘ (www.offshore.org.gr). 
 

  

ΘΕΜΑ 2: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΜΙΛΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 2017 
 
 Η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των Ομίλων, καθώς και η ενημέρωση των καταμετρητών για τους 
νέους κανονισμούς 2017, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΙΟ, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 
2017 και ώρες 10:30-14:30. 
 Η ΕΑΘ  καλεί  τους Ομίλους που διοργανώνουν Αγώνες ή έχουν στη δύναμή τους αθλητές 
Ανοικτής Θαλάσσης, να αποστείλουν μέχρι 30/1/2017 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)    Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης θα κατατάξει τα θέματα προς συζήτηση σε ενότητες τις 

οποίες θα ανακοινώσει με την έναρξη. 
2)    Κάθε ομιλητής θα τοποθετείται χωριστά για τα θέματα της κάθε ενότητας. 
3)    Ο χρόνος της τοποθέτησης θα οριστεί ανάλογα με το πλήθος των ομιλητών και των θεμάτων. 
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Οι Όμιλοι θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους με επιστολή τους (e-mail ή fax), μέχρι τις 
30/1/2017.  
 
 Σκοπός της συνάντησης είναι η  καταγραφή των αγωνιστικών και οργανωτικών θεμάτων που 
απασχολούν τους Ομίλους που διοργανώνουν αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης και η συζήτηση 
τρόπων αντιμετώπισής τους.  
 Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των καταμετρητών της 
ΕΑΘ καθώς και όλων τους παρευρισκομένων για τους νέους κανονισμούς IMS, ORC και IRC για το 
2017. 
 
 Στο τέλος της συνάντησης, όπως κάθε χρόνο, θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπροσώπους των 
Ομίλων οι οποίοι διοργανώνουν έναν 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.  
  
 
 
 
 
 
 


