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ΙΣΙΟΠΛΟΪΑ
Η τζχνθ του αρμενίςματοσ ςτο νερό, 

χρθςιμοποιώντασ τον άνεμο, ωσ κφρια πθγι 
ενζργειασ

Ιςτίο + πλοφσ = πλεφςη με το πανί που δζνεται ςτο 
κατάρτι



Ιςτορικι αναδρομι
• Στα βάκθ των αιώνων, όταν λόγω των αυξανόμενων 

απαιτιςεων του εμπορίου, θ χριςθ των κουπιών δεν 
επαρκοφςε.

• Αίγυπτο  (μεγάλο ορκογωνικό πανί)
• Κριτεσ, Φοίνικεσ (οι Έλλθνεσ προςκζτουν το τριγωνικό 

πανί)
• Στο τζλοσ του Μεςαίωνα εξελίςςεται ραγδαία 

(αυξικθκε ο αρικμόσ πανιών)
• Μετά το 19ο αι. το πανί ξαναγίνεται βοθκθτικό μζςο 

λόγω τθσ αξιοποίθςθσ του ατμοφ
• Όμωσ θ εξζλιξθ τθσ ορκογωνικισ ιςτιοφορίασ 

ςυνεχίηεται γιατί χρθςιμοποιοφνται ςτθν μεταφορά 
μεγάλων φορτίων (κάρβουνο, δθμθτριακά, κα)



• Τα ςκάφθ ςυγκεντρώνονται ςτο χώρο που κα 
διεξαχκεί ο αγώνασ πριν τθν ζναρξθ. 

• Από το ςκάφοσ τθσ επιτροπισ αγώνα, 
δίνονται διάφορα οπτικά ςιματα (ςινιάλα) 
χρθςιμοποιώντασ τισ ςθμαίεσ του διεκνοφσ 
κώδικα ςθμάτων, κακώσ επίςθσ και θχθτικά 
ςιματα όπωσ βολι πυροβόλου όπλου, κόρνα 
ι φωτοβολίδα. 

Αγωνιςτικι Ιςτιοπλοΐα 



1. Υπάρχει αναβολι (αναμονι)
2. Κατεβαίνει θ αναβολι, δίνεται ζνα θχθτικό 

ςιμα και ςε 1΄ ακολουκεί το επόμενο ςιμα,
3. 5΄ για τθν εκκίνθςθ (ι 10΄) ανεβαίνει θ ςθμαία 

κλάςθσ, 
4. 4΄, δίνεται το δεφτερο θχθτικό ςιμα και 

ανεβαίνει και θ ςθμαία Ρ (ςβινουν οι μθχανζσ)
5. Ένα λεπτό για εκκίνθςθ
6. Εκκίνθςθ! Κατεβαίνει θ ςθμαία Ρ και δίνεται το 

τρίτο θχθτικό ςιμα



κάφθ ανοικτισ καλάςςθσ

• Με πλιρωμα 
από 9 ζωσ και 
15 ακλθτζσ

• 3 κατθγορίεσ



America’s Cup 

(από το 1851)



Volvo Ocean 
Race

(ο γύρος τοσ κόσμοσ) 



κάφθ τριγώνου

• Με 1 ζωσ και 3 ακλθτζσ

• Η ςιμανςθ του τριγώνου γίνεται με 
ςθμαδοφρεσ

• Κατθγορίεσ ανάλογα με τον τφπο του 
ςκάφουσ



Ιςτιοςανίδα (Lechner)
ζνασ ακλθτισ

Κακλαμανάκθσ Νίκοσ

1οσ Ολυμπιονίκθσ  ςτθν Ατλάντα το 1996 και 

2οσ Ολυμπιονίκθσ ςτθν Ακινα το 2004



Finn
ζνασ ακλθτισ

Χατηθπαυλισ Ηλίασ

2οσ Ολυμπιονίκθσ ςτο Μόναχο (Κίελο) το 1972



Το ξεκίνθμα ενόσ ιςτιοπλόου  
(από 7 ετών ζωσ 15 ετών)

Optimist
ζνασ ακλθτισ



Laser 
ζνασ ακλθτισ

http://www.saronicmagazine.com/?attachment_id=17363


Star
δφο ακλθτζσ



470 
δφο ακλθτζσ

Μπεκατώρου οφία και 

Σςουλφά Αιμιλία

Χρυςζσ Ολυμπιονίκεσ ςτθν 
Ακινα το 2004



όλινγκ
τρεισ ακλθτζσ

Μπουντοφρθσ Σάςοσ – Γαβρίλθσ Αν. – Ραπανάκθσ Αρ.

Χάλκινοι Ολυμπιονίκεσ ςτθ Μόςχα το 1980


