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Η κατηγορία RG-65 είναι µία κατηγορία µονόγαστρων Τ/Κ ιστιοπλοϊκών 

σκαφών, στην οποία όλα επιτρέπονται εκτός από τους περιορισµούς που 

ορίζονται σε αυτόν το κανονισµό. 

 

1. Γενικά 

1.1 Σκοπός της καταµέτρησης 

1.1.1 Σκοπός των κανονισµών αυτών, είναι να παρέχουν όσο το 

δυνατόν περισσότερη ελευθερία στους σχεδιαστές και 

κατασκευαστές των σκαφών της κατηγορίας RG-65, µε 

βασικό περιορισµό η γάστρα του σκάφους να έχει µήκος 

65εκ. +-0,5εκ, το ύψος της ιστιοφορίας να µην ξεπερνά τα 

110εκ. από το κατάστρωµα και η µέγιστη επιφάνεια 

ιστιοφορίας να είναι µέχρι 2250τετρ. εκατοστά. 

1.1.2 Η κλάση RG-65 είναι µία κλάση υπό συνεχή ανάπτυξη και γι 

αυτό το λόγο όλα επιτρέπονται εκτός από αυτά που 

ορίζονται στον κανονισµό. 

1.2 Μονάδες Μέτρησης 

1.2.1 Όλες οι διαστάσεις θα µετρούνται σε εκατοστά µε ακρίβεια 1 

δεκαδικό (δηλ. 1χιλ.) και το εµβαδό των πανιών θα 

στρογγυλοποιείται στο κοντινότερο τετραγωνικό εκατοστό. 

1.2.2 Το µέγιστο και ελάχιστο όριο στις µετρήσεις θα είναι απόλυτο 

χωρίς καµία ανοχή. 

1.3 Γραφική Περιγραφή 

1.3.1 Τα παραρτήµατα 1,2,3,4,5 & 6 είναι αναπόσπαστα κοµµάτια 

του κανονισµού και περιγράφουν τους κανονισµούς µε 

σχέδια και γραφικές αναπαραστάσεις. 

 

2. ∆ιαχείριση 

Σύµφωνα µε τα στάνταρ της διεθνής ένωσης RG-65 ICA (RG-65 

International Class Association) 

 

3. Γάστρα 

3.1 Γενικά 

3.1.1 To RG-65 αποτελείται από µία µόνο γάστρα. 

3.2 Γάστρα 

3.2.1 Στα µέρη της γάστρας που βρίσκονται κάτω από την ίσαλο 

(βρεχάµενα), δεν πρέπει να υπάρχει αρνητική καµπύλη µε 

βάθος µεγαλύτερο των τριών χιλιοστών 



3.2.2 Στην πλώρη του σκάφους πρέπει να υπάρχει ένας 

προφυλακτήρας που να προεκτείνεται κατά το µήκος του 

σκάφους κατά 0,5 εκ. +/- 1χιλ και να έχει πλάτος τουλάχιστον 

3χιλ. Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένος πρέπει 

να είναι κάποιου είδους ελαστικού-ελαστοµερούς ή 

οποιουδήποτε σχετικά µαλακού υλικού.(π.χ ελαστική τσίχλα, 

σιλικόνη, ελαστικός αφρός, κλπ) (βλέπε παράρτηµα 5) 

 

4. Καρίνα, Έρµα και Τιµόνι 

4.1 Καρίνα 

4.1.1 Η καρίνα πρέπει να είναι τοποθετηµένη στον κεντρικό 

διαµήκη άξονα της γάστρας και δεν πρέπει να είναι κινητή. 

Παρόλα αυτά µπορεί να είναι αφαιρούµενη, για να 

διευκολύνει την µεταφορά και την αποθήκευση του µοντέλου. 

4.2 Τιµόνι 

4.2.1 Το τιµόνι του σκάφους πρέπει να είναι και αυτό 

τοποθετηµένο στον κεντρικό διαµήκη άξονα της γάστρας και 

µπορεί να κινείται σε ένα και µόνο άξονα σε σχέση µε αυτόν 

της γάστρας. Επίσης το πτερύγιο του δεν µπορεί να 

επεκτείνεται πέρα από το µήκος της γάστρας. 

 

5. Ιστιοφορία 

5.1 Ορισµός 

5.1.1 Η Ιστιοφορία αποτελείται από το άλµπουρο(κατάρτι), τις 

µάτσες µε τα παρελκόµενά τους(σχοινιά, ράουλα, δέστρες 

κλπ), και τέλος τα πανιά. Ένας ανεµοδείκτης ή ανεµοδούρι 

δεν αποτελεί µέρος της ιστιοφορίας 

5.2 Γενικά 

5.2.1 Κανένα µέρος της ιστιοφορίας δεν πρέπει να επεκτείνεται 

πέρα του ολικού µήκους του σκάφους πρύµα-πλώρα και να 

µην ξεπερνά σε ύψος από το κατάστρωµα τα 110εκ. 

5.2.2 Ένα αγωνιζόµενο σκάφος δεν µπορεί να έχει συνολική 

επιφάνεια πανιών µεγαλύτερη των 2250 τετρ. εκατοστών. 

5.2.3 Ένα σκάφος µπορεί να εξοπλίζεται µε 3 σετ πανιά, Α, Β και/ή 

C αδιαίρετα, µε µέγιστη συνολική επιφάνεια για το κάθε ένα 

τα 2250 τετρ. εκατοστά. 

5.2.4 Οι διαστάσεις των επιφανειών κάθε πανιού ξεχωριστά, 

πρέπει να δηλώνονται γραπτώς πριν την έναρξη κάθε αγώνα 

ή πρωταθλήµατος και να συνοδεύονται από ένα σκίτσο κάθε 

πανιού ξεχωριστά, ή το πιστοποιητικό του κατασκευαστή στο 

οποίο περιγράφονται αναλυτικά όλα τα παραπάνω. (βλέπε 

Παράρτηµα 6) 

 



5.3 Μάτσες 

5.3.1 Όλες οι µάτσες της ιστιοφορίας πρέπει να έχουν µικρότερη 

διατοµή από ένα κύκλο µε διάµετρο τα 12 χιλιοστά. 

5.3.2 Τα εξαρτήµατα τα οποία αποτελούν µια απόλυτη τοπική 

προέκταση των µατσών (goosenecks, downhauls, σηµείο 

πρόσδεσης επίτονου κλπ.) δεν αποτελούν µέρος αυτών. 

 

6. Πανιά 

6.1 Μέτρηση 

6.1.1 Για την µέτρηση της επιφανείας των πανιών, κάθε πανί θα 

χωρίζεται σε τραπέζια και/ή τρίγωνα και το συνολικό τους 

εµβαδό θα αθροίζεται ή θα αφαιρείται. Τα τραπέζια ή τα 

τρίγωνα θα πρέπει να καταλαµβάνουν όλο το υλικό του 

πανιού.  Όταν στις γωνιές του πανιού υπάρχουν τοξοειδείς 

απολήξεις µε βέλος µεγαλύτερο των 2 χιλ, το τµήµα αυτό  

προστίθεται στο εµβαδό του τραπεζίου ή του τριγώνου. Το 

εµβαδό των τµηµάτων τα οποία προκύπτουν από τα 

τραπέζια ή τα τρίγωνα µετρούνται ως εξής: 

Α. Απλά τραπέζια: (Β0+Β1)*h/2 

Β. Συνεχόµενα τραπέζια µε το ίδιο ύψος: 

(B0/2+B1+…+Βn/2)*h 

Γ. Τρίγωνα: Βt*Ht/2 

∆. Καµπύλα τµήµατα: C*f/1.5 

Όπου:  

B0,B1,…..,Bn = Πλευρές τραπέζιου 

h= Ύψος τραπέζιου 

Bt = Βάση τριγώνου 

Ht= Ύψος τριγώνου 

C= Χορδή 

f= Βέλος 

 

6.2 Έλεγχος των µετρήσεων 

 

6.2.1 Κάθε πανί πρέπει να έχει µόνιµα σηµάδια τα οποία θα 

δείχνουν, τις µέγιστες διαστάσεις του και ειδικά σηµάδια τα 

οποία θα δείχνουν, τις υποδιαιρέσεις οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν για το µέτρηµα της επιφάνειας του. Οι 

διαστάσεις του πανιού καταµετρούνται και/ή επαληθεύονται 

από άκρη σε άκρη του υλικού. Η ελάχιστη ένταση που θα 

εφαρµοστεί στο πανί είναι µέχρι να επαλειφθούν οι ζάρες του 

προσµετρούµενου τµήµατος. Στον έλεγχο των µετρήσεων 

που δηλώθηκαν θα υπάρχει µια ανοχή των 5χιλ. στην 

συνολική καταµέτρηση (για τα τµήµατα µεταξύ clew-tack-

head και αντίστροφα). Για τα επιµέρους τµήµατα 



καταµέτρησης (βάσεις, ύψη και προστιθέµενα τόξα) θα 

υπάρχει µέγιστη ανοχή των 2χιλ. Στην περίπτωση που 

βρεθούν διαφορές στις µετρήσεις και εφ’ όσον είναι µέσα στις 

παραπάνω επιτρεπτές τιµές, η επιφάνεια του πανιού πρέπει 

να ξανά µετρηθεί µε τις καινούργιες τιµές. Το συνολικό 

εµβαδόν της επιφάνειας της ιστιοφορίας δεν πρέπει να 

ξεπερνά τα 2250τετρ. εκατοστά. 

 

6.3 Αναγνωριστικά σηµάδια (βλέπε Παράρτηµα 4) 

 

Έµβληµα κλάσης: 

Το έµβληµα της κλάσης πρέπει να είναι τοποθετηµένο στο επάνω 

τρίτο της µαΐστρας, το υψηλότερο σχήµα στη δεξιά και το 

χαµηλότερο στην αριστερή πλευρά του πανιού. Το µέγεθος του 

εµβλήµατος πρέπει να είναι µέγιστο σε ύψος 3.5εκ. και ελάχιστο 

3εκ. όπως ορίζεται στο Παράρτηµα 3. 

 

Αριθµοί: (βλέπε και Παράρτηµα 4) 

Οι αριθµοί των πανιών αποτελούνται από τα δύο τελευταία 

νούµερα του αριθµού σειράς της γάστρας ή της προσωπικής 

επιλογής του ιδιοκτήτη. Πρέπει πάντα να υπάρχει χώρος µπροστά 

από τον αριθµό σε περίπτωση που χρειαστεί να προσθέσουµε τον 

αριθµό “1” όπου χρειάζεται.  

Στην Μαΐστρα: Ο αριθµός πρέπει να είναι τοποθετηµένος στο 

µεσαίο τρίτο του πανιού, στο υψηλότερο το υψηλότερο σχήµα στη 

δεξιά και το χαµηλότερο στην αριστερή πλευρά του πανιού. Οι 

αριθµοί πρέπει να είναι τυπωµένοι µε καθαρό και ευδιάκριτο τρόπο 

χρησιµοποιώντας χρώµα που να κάνει µεγάλη αντίθεση µε το 

χρώµα του πανιού. Η γραµµατοσειρά που χρησιµοποιείται πρέπει 

να είναι Arial, µε ύψος όχι µικρότερο των 8εκ. και πάχος 

χαρακτήρων όχι µικρότερο των 8χιλ. 

Στον Φλόκο: Ο αριθµός πρέπει να είναι τοποθετηµένος στο 

κάτω µισό του πανιού, το υψηλότερο σχήµα στη δεξιά και το 

χαµηλότερο στην αριστερή πλευρά του πανιού. Οι αριθµοί πρέπει 

να είναι τυπωµένοι µε καθαρό και ευδιάκριτο τρόπο 

χρησιµοποιώντας χρώµα που να κάνει µεγάλη αντίθεση µε το 

χρώµα του πανιού. Η γραµµατοσειρά που χρησιµοποιείται πρέπει 

να είναι Arial, µε ύψος όχι µικρότερο των 8εκ. και πάχος 

χαρακτήρων όχι µικρότερο των 8χιλ. 

 

 

 



Εθνικά Γράµµατα: (βλέπε και Παράρτηµα 4) 

Τα εθνικά γράµµατα είναι απαραίτητα µόνο σε διεθνείς 

διοργανώσεις. Το σηµείο που πρέπει να είναι τοποθετηµένα 

ορίζεται στο κάτω τρίτο της µαΐστρας, στο υψηλότερο σηµείο το 

υψηλότερο σχήµα στη δεξιά και το χαµηλότερο στην αριστερή 

πλευρά του πανιού. Τα εθνικά γράµµατα πρέπει να είναι τυπωµένα 

µε καθαρό και ευδιάκριτο τρόπο χρησιµοποιώντας χρώµα που να 

κάνει µεγάλη αντίθεση µε το χρώµα του πανιού. Η γραµµατοσειρά 

που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι Arial, µε ύψος όχι µικρότερο 

των 4εκ. και πάχος χαρακτήρων όχι µικρότερο των 4χιλ. 

 

Αναγνώριση Ιστιοφορίας: (βλέπε και Παράρτηµα 4) 

Η τύπος της ιστιοφορίας πρέπει να είναι τυπωµένος µε ανεξίτηλο 

µελάνι στην υψηλότερη γωνία του πανιού. Πρέπει να είναι 

ευδιάκριτος, µε έντονο χρώµα και χρησιµοποιώντας κεφαλαία 

λατινικά γράµµατα π.χ Α,Β,C 

 

Επιφάνεια Ιστιοφορίας: (βλέπε και Παράρτηµα 4) 

Το καταµετρηµένο εµβαδό της επιφάνειας του πανιού, πρέπει να 

αναγράφεται µε τον ίδιο τρόπο στην κάτω εσωτερική γωνία του 

κάθε πανιού. 

 

 

7. Εξοπλισµός τηλεκατεύθυνσης 

7.1 Γενικά 

Το σύστηµα τηλεκατεύθυνσης που χρησιµοποιείται θα αποτελείται 

από δύο µόνο κανάλια. Το ένα κανάλι της Τ/Κ θα ενεργεί µόνο στο 

τιµόνι και το δεύτερο µόνο στις σκότες. Κατά την διάρκεια µιας 

αγωνιστικής ηµέρας ο διαγωνιζόµενος έχει το δικαίωµα να 

χρησιµοποιεί τα δηλωθέντα σετ ιστιοφορίας, µόνο µία καρίνα µε το 

έρµα της, και µόνο ένα πηδάλιο. 

 

7.2 Αντικαταστάσεις 

Κανένα εξάρτηµα του σκάφους δεν µπορεί να αντικατασταθεί κατά 

την διάρκεια µιας αγωνιστικής ηµέρας εκτός από τις µπαταρίες. 

Εξαίρεση γίνεται µόνο αν το εξάρτηµα που πρέπει να 

αντικατασταθεί έχει σπάσει, έχει χαθεί κατά την εξέλιξη µιας 

ιστιοδροµίας και µόνο αν επιτροπή αγώνων κρίνει ότι η 

προαναφερθείσα απώλεια έγινε κατά λάθος και εντελώς 

συµπτωµατικά. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ RG-65 
MEASUREMENT CERTIFICATE RG-65 

 

Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας, Καταχώρησης και Καταμέτρησης Κλάσης RG 65 ( ver. 2010) 

Register, Measurement and ownership Certificate RG 65 Class ( ver. 2010 ) 
 

Πιστοποιητικό καταμέτρησης Νο : 

Measurement certificate No : 
 

 

IΙδιοκτήτης/Owner: 

Διεύθυνση/Address:     Τηλ./Telephone: 

Πόλη/City:      e-mail: 
 

Δήλωση ιδιοκτήτη/Owner statement. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα συμμετέχω σε επίσημους αγώνες διατηρώντας πάντα το σκάφος που περιγράφεται 

παρακάτω σύμφωνα με το πιστοποιητικό αυτό και τους κανονισμούς της κλάσης. 

I solemnly declare that I shall participate in regatta officials always by maintaining the model identified below in 

accordance with this certificate and the rules of the Class. 

 

Υπογραφή/Signature:     Ημερομηνία/date: 
 

Δήλωση καταμετρητή/Measurer statement 

 

Εγγυώμαι ότι όλες οι μετρήσεις που περιέχονται στους κανονισμούς της κλάσης και τα διαγράμματα που 

ελέγχτηκαν, βρέθηκαν σωστά και το σκάφος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κλάσης 

I guarantee that all the measures contained in the rules of Class and diagrams were verified, found correct and the 

model is in compliance with the requirements of the class. 

 

Όνομα/Name:      Υπογραφή/Signature: 

Χώρα/Origin:      Ημερομηνία/Date: 
 

Αλλαγή ιδιοκτήτη/Change of owner. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι  θα συμμετέχω σε επίσημους αγώνες διατηρώντας πάντα το σκάφος που περιγράφεται 

παρακάτω σύμφωνα με το πιστοποιητικό αυτό και τους κανονισμούς της κλάσης. 

I solemnly declare that I shall participate in regatta officials always by maintaining the model identified below in 

accordance with this certificate and the rules of the Class. 

 

Υπογραφή/Signature:     Ημερομηνία/date: 
 

Σημείωση: Για την συμμετοχή σε επίσημους αγώνες της κλάσης, το σκάφος θα πρέπει να έχει καταμετρηθεί. Οι 

επίσημοι καταμετρητές της κλάσης αφού μετρήσουν και ελέγξουν το σκάφος θα πρέπει συμπληρώνουν τα 

έγγραφα καταμέτρησης γάστρας και ιστιοφορίας τα οποία θα επισυνάπτονται υπογεγραμμένα μαζί με το 

πιστοποιητικό αυτό. 

Note: To participate in official regatta of the Class, the yacht must be subjected to a official measure. The official 

measurers of the Class will complete the forms of measure of the hull and rigging attached to this Certificate and will 

sign them after measure and check of the model. 

 



ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑΣ 

MEASUREMENT FORM - RIGS 

Αριθ. 

Πιστοποιητικού: 

CERTIF No: 

 

Ημερομηνία 

 

Υπογραφή, 

σφραγίδα 

RIG A 

Το ύψος του καταρτιού από το κατάστρωμα, δεν υπερβαίνει τα 110 εκατοστά;         Ναι      Όχι 

Κανένα μέρος τις ιστιοφορίας δεν εξέχει πέρα από το μήκος της γάστρας;                   Ναι      Όχι  

Η διάμετρος του καταρτιού της μάτσας κτλ δεν υπερβαίνουν τα 1,2 εκ. ;                      Ναι      Όχι  

Η επιφάνεια των της ιστιοφορίας δεν υπερβαίνει τα 2250  εκ² ;                                      Ναι      Όχι 

Οι αριθμοί και τα διακριτικά των ιστίων συμμορφώνονται με τον κανόνα 6.3 ;           Ναι      Όχι 

Τα ενδεικτικά σημάδια των σημείων μέτρησης είναι ευδιάκριτα;                                    Ναι      Όχι  

Η επιφάνεια σε τετραγωνικά αναγράφεται στο πόδι του κάθε ιστίου;                             Ναι      Όχι 

 

Ημερομηνία 

 

Υπογραφή, 

σφραγίδα 

RIG B 

Το ύψος του καταρτιού από το κατάστρωμα, δεν υπερβαίνει τα 110 εκατοστά;         Ναι      Όχι 

Κανένα μέρος τις ιστιοφορίας δεν εξέχει πέρα από το μήκος της γάστρας;                   Ναι      Όχι  

Η διάμετρος του καταρτιού της μάτσας κτλ δεν υπερβαίνουν τα 1,2 εκ. ;                      Ναι      Όχι  

Η επιφάνεια των της ιστιοφορίας δεν υπερβαίνει τα 2250  εκ² ;                                      Ναι      Όχι 

Οι αριθμοί και τα διακριτικά των ιστίων συμμορφώνονται με τον κανόνα 6.3 ;           Ναι      Όχι 

Τα ενδεικτικά σημάδια των σημείων μέτρησης είναι ευδιάκριτα;                                    Ναι      Όχι  

Η επιφάνεια σε τετραγωνικά αναγράφεται στο πόδι του κάθε ιστίου;                             Ναι      Όχι 

 

Ημερομηνία 

 

Υπογραφή, 

σφραγίδα 

RIG C 

Το ύψος του καταρτιού από το κατάστρωμα, δεν υπερβαίνει τα 110 εκατοστά;         Ναι      Όχι 

Κανένα μέρος τις ιστιοφορίας δεν εξέχει πέρα από το μήκος της γάστρας;                   Ναι      Όχι  

Η διάμετρος του καταρτιού της μάτσας κτλ δεν υπερβαίνουν τα 1,2 εκ. ;                      Ναι      Όχι  

Η επιφάνεια των της ιστιοφορίας δεν υπερβαίνει τα 2250  εκ² ;                                      Ναι      Όχι 

Οι αριθμοί και τα διακριτικά των ιστίων συμμορφώνονται με τον κανόνα 6.3 ;           Ναι      Όχι 

Τα ενδεικτικά σημάδια των σημείων μέτρησης είναι ευδιάκριτα;                                    Ναι      Όχι  

Η επιφάνεια σε τετραγωνικά αναγράφεται στο πόδι του κάθε ιστίου;                             Ναι      Όχι 

 

Ημερομηνία 

 

Υπογραφή, 

σφραγίδα 

RIG D 

Το ύψος του καταρτιού από το κατάστρωμα, δεν υπερβαίνει τα 110 εκατοστά;         Ναι      Όχι 

Κανένα μέρος τις ιστιοφορίας δεν εξέχει πέρα από το μήκος της γάστρας;                   Ναι      Όχι  

Η διάμετρος του καταρτιού της μάτσας κτλ δεν υπερβαίνουν τα 1,2 εκ. ;                      Ναι      Όχι  

Η επιφάνεια των της ιστιοφορίας δεν υπερβαίνει τα 2250  εκ² ;                                      Ναι      Όχι 

Οι αριθμοί και τα διακριτικά των ιστίων συμμορφώνονται με τον κανόνα 6.3 ;           Ναι      Όχι 

Τα ενδεικτικά σημάδια των σημείων μέτρησης είναι ευδιάκριτα;                                    Ναι      Όχι  

Η επιφάνεια σε τετραγωνικά αναγράφεται στο πόδι του κάθε ιστίου;                             Ναι      Όχι 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πιστοποιητικό δεν είναι έγκυρο αν τα διαγράμματα μετρήσεων των ιστίων, που δίνονται από τον 

ιδιόκτητη, δεν επισυνάπτονται μαζί με αυτή την φόρμα καταμέτρησης. 



ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ 

MEASUREMENT FORM - HULL 

Αριθ. 

Πιστοποιητικού: 

CERTIF No: 

 

Ημερομηνία 

 

 

Υπογραφή, 

σφραγίδα 

HULL A 

Το σκάφος είναι μονογαστρο;                                                                                                Ναι     Όχι    

Το μήκος της γάστρας είναι 65εκ. + - 0,5εκ. ; (κανόνας 1.1)                                            Ναι     Όχι 

Στην πλώρη υπάρχει προφυλακτήρας σύμφωνα με τον κανόνα 3.2;                           Ναι     Όχι     

Η γάστρα συμμορφώνεται με τον κανόνα 3.2.1 ;                                                               Ναι     Όχι   

Το τιμόνι είναι τοποθετημένο στο κεντρική ευθεία τις γάστρας;                                   Ναι     Όχι   

Το τιμόνι είναι κεντραρισμένο;                                                                                               Ναι    Όχι    

Το τιμόνι δεν εξέχει πέρα από το μήκος της γάστρας;                                                       Ναι    Όχι  

Για την τηλεκατεύθυνση δεν χρησιμοποιούνται περισσότερα από δυο κανάλια;      Ναι    Όχι   

Το ένα χειριστήριο χρησιμοποιείται για το τιμόνι και το άλλο για τις σκότες;                 Ναι     Όχι  

 

Ημερομηνία 

 

 

Υπογραφή, 

σφραγίδα 

HULL B 

Το σκάφος είναι μονογαστρο;                                                                                                Ναι     Όχι    

Το μήκος της γάστρας είναι 65εκ. + - 0,5εκ. ; (κανόνας 1.1)                                            Ναι     Όχι 

Στην πλώρη υπάρχει προφυλακτήρας σύμφωνα με τον κανόνα 3.2;                           Ναι     Όχι     

Η γάστρα συμμορφώνεται με τον κανόνα 3.2.1 ;                                                               Ναι     Όχι   

Το τιμόνι είναι τοποθετημένο στο κεντρική ευθεία τις γάστρας;                                   Ναι     Όχι   

Το τιμόνι είναι κεντραρισμένο;                                                                                               Ναι    Όχι    

Το τιμόνι δεν εξέχει πέρα από το μήκος της γάστρας;                                                       Ναι    Όχι  

Για την τηλεκατεύθυνση δεν χρησιμοποιούνται περισσότερα από δυο κανάλια;      Ναι    Όχι   

Το ένα χειριστήριο χρησιμοποιείται για το τιμόνι και το άλλο για τις σκότες;                 Ναι     Όχι  

 

Ημερομηνία 

 

 

Υπογραφή, 

σφραγίδα 

HULL C 

Το σκάφος είναι μονογαστρο;                                                                                                Ναι     Όχι    

Το μήκος της γάστρας είναι 65εκ. + - 0,5εκ. ; (κανόνας 1.1)                                            Ναι     Όχι 

Στην πλώρη υπάρχει προφυλακτήρας σύμφωνα με τον κανόνα 3.2;                           Ναι     Όχι     

Η γάστρα συμμορφώνεται με τον κανόνα 3.2.1 ;                                                               Ναι     Όχι   

Το τιμόνι είναι τοποθετημένο στο κεντρική ευθεία τις γάστρας;                                   Ναι     Όχι   

Το τιμόνι είναι κεντραρισμένο;                                                                                               Ναι    Όχι    

Το τιμόνι δεν εξέχει πέρα από το μήκος της γάστρας;                                                       Ναι    Όχι  

Για την τηλεκατεύθυνση δεν χρησιμοποιούνται περισσότερα από δυο κανάλια;      Ναι    Όχι   

Το ένα χειριστήριο χρησιμοποιείται για το τιμόνι και το άλλο για τις σκότες;                 Ναι     Όχι  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ – Σημείωση για τον καταμετρητή 

Η σκοπός της πιστοποίησης των μετρήσεων είναι σημαντικός ώστε να διατηρηθεί η ισότητα μεταξύ των σκαφών 

στους αγώνες. Θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στις μετρήσεις των εξαρτημάτων προς πιστοποίηση.  

 


