ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΛΛΑΝΟ∆ΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
∆ες κανόνες 70.5 και 91.(b) Αυτό το παράρτημα δεν μπορεί να αλλάξει από την προκήρυξη
του αγώνα, τις οδηγίες πλου ή τις εθνικές οδηγίες.

Ν1

ΣΥΝΘΕΣΗ, ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ν1.1

Μια διεθνής ελλανόδικος επιτροπή πρέπει να αποτελείται από πεπειραµένους
ιστιοπλόους µε εξαιρετική γνώση των κανονισμών αγώνων και εκτεταμένη
πείρα σε επιτροπές ενστάσεων. Θα είναι ανεξάρτητη και δεν θα περιλαμβάνει
µέλη της επιτροπής αγώνων, και θα διορίζεται από την διοργανώτρια αρχή,
υποκείμενη στη έγκριση από την εθνική αρχή εάν απαιτείται (δες κανόνα
91(b)), ή από την World Sailing βάσει του κανόνα 89.2(c).

N1.2

Η επιτροπή θα αποτελείται από ένα πρόεδρο, ένα αντιπρόεδρο εάν είναι
επιθυμητό, και άλλα µέλη που συνολικά δεν θα είναι λιγότερα από πέντε. Η
πλειοψηφία πρέπει να είναι ∆ιεθνείς Κριτές.

Ν1.3

∆εν μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από δύο µέλη της ίδιας εθνικής αρχής
(τρία από τα group M,N, & Q).

N1.4

(a)

Ο πρόεδρος κάθε επιτροπής μπορεί να διορίσει µία η περισσότερες
υποεπιτροπές συγκροτημένες σύμφωνα µε τους κανόνες Ν1.1, Ν1.2 και
Ν1.3. Αυτό μπορεί να γίνει έστω και εάν ολόκληρη η επιτροπή δεν έχει
συγκροτηθεί σύμφωνα µε αυτούς τους κανόνες

(b)

Ο πρόεδρος μιας επιτροπής µε λιγότερα από δέκα µέλη μπορεί να
διορίσει δύο ή τρεις υποεπιτροπές από τουλάχιστον τρία µέλη η κάθε
µία, της οποίας η πλειοψηφία θα είναι ∆ιεθνείς Κριτές. Ταµέλη κάθε
υποεπιτροπής θα προέρχονται από τρεις διαφορετικές εθνικές αρχές
εκτός από τα group Μ, Ν, και Q όπου θα είναι από τουλάχιστον δύο
διαφορετικές εθνικές αρχές. Εάν ένας διάδικος δεν είναι
ικανοποιημένος από την απόφαση της υποεπιτροπής, μπορεί να
ζητήσει, μέσα στο χρονικό όριο όπως ορίζεται από τις οδηγίες πλου,
εκδίκαση από μια υποεπιτροπή συγκροτημένη σύμφωνα µε τον
κανόνα Ν1.1, Ν1.2 και Ν1.3 µε εξαίρεση τα γεγονότα που έχουν βρεθεί.

Ν1.5

Όταν μία πλήρης επιτροπή, ή μια υποεπιτροπή έχει λιγότερα από πέντε µέλη,
λόγω ασθένειας ή έκτακτης ανάγκης, και δεν υπάρχει διαθέσιμος κατάλληλος
αντικαταστάτης, παραμένει νόμιμα συγκροτημένη εάν αποτελείται από
τουλάχιστον τρία µέλη και εάν τουλάχιστον δύο από αυτά είναι ∆ιεθνείς Κριτές.
Όταν είναι τρία ή τέσσερα µέλη θα προέρχονται από τρεις τουλάχιστον
διαφορετικές εθνικές αρχές εκτός από τα group M,N, και Q, όπου θα προέρχονται
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές εθνικές αρχές.

Ν1.6

Όταν θεωρηθεί επιθυμητό ότι κάποια μέλη δεν πρέπει να συμμετάσχουν στην
συζήτηση και την απόφαση μιας ένστασης ή αίτησης για αποκατάστασης, και δεν
υπάρχουν κατάλληλοι αντικαταστάτες, η επιτροπή ενστάσεων ή η υποεπιτροπή
παραμένει νόμιμα συγκροτημένη εάν τουλάχιστον παραμένουν τρία μέλη και
τουλάχιστον δύο από αυτά είναι διεθνείς κριτές.
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Ν1.7

Σε εξαίρεση των κανόνων Ν1.1 και Ν1.2 η World Sailing μπορεί σε περιορισμένες
περιπτώσεις (δες WS κανονισμό 25.8.13) να εγκρίνει μία διεθνή επιτροπή
ενστάσεων από μόνο τρία μέλη. ‘Όλα τα μέλη πρέπει να είναι Διεθνείς Κριτές. Τα
μέλη πρέπει να είναι από τρεις διαφορετικές Εθνικές Αρχές (δύο, από τα γκρουπ
Μ, Ν και Ο). Η έγκριση πρέπει να αναφέρεται στην επιστολή έγκρισης προς την
Εθνική Αρχή, καθώς και στην Προκήρυξη και τις Οδηγίες Πλου και η επιστολή να
έχει αναρτηθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων.

Ν1.8

Όταν απαιτείται η έγκριση της εθνικής αρχής για τον διορισμό μιας διεθνούς
ελλανοδίκου επιτροπής (δες κανόνα 91(b), αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται στις
οδηγίες πλου ή να αναρτάται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων.

Ν1.9

Όταν µία διεθνής ελλανόδικος επιτροπή ή µία υποεπιτροπή ενεργεί χωρίς να
έχει συσταθεί κανονικά, οι αποφάσεις της μπορεί να είναι εφέσιμες.

Ν2

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Ν2.1

Μία διεθνής ελλανόδικος επιτροπή είναι αρμόδια για την εκδίκαση και έκδοση
αποφάσεων όλων των ενστάσεων, αιτήσεων αποκατάστασης και άλλων
θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων του Μέρους 5. Εάν
ζητηθεί από την οργανώτρια αρχή ή την επιτροπή αγώνων, θα τους συμβουλέψει
και βοηθήσει σε κάθε θέμα που επιδρά απ’ ευθείας στη δίκαια διεξαγωγή του
αγώνα.

Ν2.2

Εκτός εάν η οργανώτρια αρχή ορίσει διαφορετικά, η ελλανόδικος επιτροπή θα
αποφασίσει για:
(a)

ερωτήσεις για θέματα δικαιώματος συµµετοχής, καταμέτρησης, ή
βαθμού ικανότητος του σκάφους, και

(b)

εάν πρέπει να εγκρίνει την αντικατάσταση αγωνιζόμενων, σκαφών ή
εξαρτημάτων όταν ένας κανόνας απαιτεί τέτοια απόφαση.

Ν2.3

Η ελλανόδικος επιτροπή θα αποφασίσει επίσης για θέματα που απευθύνονται
σε αυτήν από την οργανώτρια αρχή ή την επιτροπή αγώνων.

Ν3

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Ν3.1

Οι αποφάσεις μιας Ελλανοδίκου επιτροπής ή υποεπιτροπή αυτής, θα
λαμβάνεται µε απλή πλειοψηφία όλων των µελών της. Όταν υπάρχει ίση
κατανομή των ψήφων, ο πρόεδρος της συνεδρίασης μπορεί να έχει µία ακόμη
ψήφο.

Ν3.2

Τα μέλη δεν θα θεωρηθεί ότι έχουν σημαντικό κώλυμα συμφέροντος (δες κανόνα
63.4) λόγω της εθνικότητας τους, του να είναι μέλη ενός ομίλου ή παρόμοιο. Όταν
για άλλο λόγο εκτιμάται ένα σοβαρό κώλυμα συμφέροντος βάσει του κανόνα
63.4, υπολογίσιμο βάρος πρέπει να δίνεται στο γεγονός ότι οι αποφάσεις μιας
διεθνούς ελλανοδίκου επιτροπής δεν είναι εφέσιμες και ότι αυτό μπορεί να
επηρεάσει το σκεπτικό και ορθότητα μιας απόφασης και να μειώσει το επίπεδο
της εμπλοκής που είναι σημαντικό. Σε περίπτωση αμφιβολίας η εκδίκαση θα
πρέπει να προχωρήσει όπως επιτρέπεται από τον κανόνα Ν1.6

Ν3.3

Εάν µία υποεπιτροπή αποτύχει να συμφωνήσει σε μία απόφαση μπορεί να
διακόψει, σε αυτή την περίπτωση ο πρόεδρος θα μεταφέρει το θέμα σε μία
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επιτροπή νόμιμα συγκροτημένη µε όσο το δυνατόν περισσότερα µέλη, που
μπορεί να είναι ολόκληρη η ελλανόδικος επιτροπή.

N4

ΚΑΚΗ ΔΙΑΓΩΓΗ (Κανόνας 69)

Ν4.1

Ο Κανονισμός 35 της World Sailing, “Πειθαρχικός Κώδικας” περιέχει τις
διαδικασίες που ισχύουν για συγκεκριμένες διεθνείς διοργανώσεις σχετικά με τον
διορισμό ενός ατόμου που θα διεξάγει μία έρευνα. Αυτές οι διαδικασίες
υπερισχύουν σε κάθε διάταξη αυτού του παραρτήματος με την οποία έρχονται
σε αντίθεση

N4.2

Ένα πρόσωπο θα είναι υπεύθυνο για να παρουσιάσει στην επιτροπή εκδίκασης
κάθε πιθανό ισχυρισμό ανάρμοστης συμπεριφοράς που υπόκειται στον κανόνα
69. Αυτό το πρόσωπο δεν θα είναι μέλος της επιτροπής εκδίκασης αλλά μπορεί
να είναι μέλος της ελλανοδίκου επιτροπής. Ένα τέτοιο πρόσωπο θα οφείλει να
παρουσιάσει όλα τα στοιχεία που μπορεί να έχουν έλθει στην κατοχή του κατά
την πορεία της έρευνας του σχετικά με το πρόσωπο που υπόκειται σε πιθανούς
ισχυρισμούς για παράβαση του κανόνα 69.

N4.3

Πριν από μία εκδίκαση, η επιτροπή εκδίκασης, στο βαθμό που είναι πρακτικώς
δυνατόν, δεν πρέπει να ενεργεί σαν ερευνητής οποιαδήποτε πιθανού ισχυρισμού
που υπόκειται στον κανόνα 69. Ωστόσο, κατά την εκδίκαση, η επιτροπή
δικαιούται να κάνει οποιεσδήποτε διερευνητικές ερωτήσεις που μπορεί
ταιριάζουν.

N4.4

Εάν η επιτροπή αποφασίσει να προχωρήσει σε εκδίκαση, όλα τα στοιχεία που
δόθηκαν στην επιτροπή εκδίκασης προκειμένου να πάρουν αυτή την απόφαση
πρέπει να δοθούν στο πρόσωπο που υπόκειται σε αυτούς τους πιθανούς
ισχυρισμούς πριν αρχίσει η εκδίκαση.
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