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          Laser : Το παγκοσμίως δημοφιλέστερο  μονοθέσιο 

                       όπως υποστηρίζει στο λογότυπό της η παγκόσμια κλάση laser 

 

 

 

   Τα Laser είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μονοθέσια στον κόσμο.  Μέχρι το 2007, ο αριθμός των 
σκαφών που είχαν παραχθεί  υπερέβη τα 190000 κότερα.  Έχει  τόσο μεγάλη  δημοτικότητά λόγω του  
ότι είναι ανθεκτικό και εύκολα μετακινήσιμο.  Tο Laser είναι σχεδιασμένα για όλους τους σωματότυπους,  
εφόσον με την αλλαγή μόνο του πανιού (και του χαμηλότερου ιστού)  το Laser μπορεί να πλεύσει άνετα 
σε όλες της συνθήκες αέρα και να παρέχει την ένταση, τις  συγκινήσεις αλλά την ελεγχόμενη ναυσιπλοΐα 
για οποιοδήποτε ιστιοπλόο που ζυγίζει το ελάχιστο  35kg.  

 

Ο τύπος Laser δίνει τη διακριτική ευχέρεια επιλογής μεταξύ τριών 
διαφορετικών πανιών: 

1. Laser 4,7 το οποίο χρησιμοποιεί έναν χαμηλότερο ιστό,  για να διατηρήσει ένα 
ισορροπημένο τιμόνι και μια περιοχή πανιών που είναι 35% μικρότερη από τα Laser 
Standard & περίπου 1 τετραγωνικό μεγαλύτερο του optimist. Είναι ιδανικό για την 
εκμάθηση ή για τους ελαφρύτερους  ιστιοπλόους. 

2. Laser Radial ( Ολυμπιακή κατηγορία) είναι ο επόμενος τύπος σκάφους Laser. 
Χρησιμοποιεί έναν πιο εύκαμπτο και ελαφρώς κοντύτερο ιστό μαζί με μια περιοχή 
πανιών 18% μικρότερη από τα Laser Standard.Το Laser Radial έχει μια μεγάλη 
ανταπόκριση  διεθνώς ,  με τα εθνικές  και διεθνείς  regattas και τα παγκόσμια open 
πρωταθλήματα που προσελκύουν τόσες χώρες και ανταγωνιστές. Όπως και μια 
ισχυρή ακολουθία μεταξύ των ελαφρύτερων ναυτικών για τον νέους και γυναίκες. 
Πολλές χώρες προωθούν περαιτέρω το laser radial , αφού και σε μια έρευνα των 
εθνικών ιστιοπλοϊκών αρχών που διενεργήθηκε  από τη διεθνή ομοσπονδία (ΙLCA),  
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πλειοψηφικά μεταξύ  των νέων ιστιοπλόων το Laser Radial ανεδείχθη  το  σκάφος 
της  πρώτης  προτίμησης τους.  

3. Laser Standard ( Ολυμπιακή κατηγορία)  μπορούν  να πλεύσουν  με 
οποιοδήποτε βάρος στους χαμηλής έντασης ανέμους και τους δυνατούς σε έντασης 
αέρα , αλλά είναι καλύτερα για τους βαρείς  ιστιοπλόους. 

   Ο πρώτος σχεδιασμός του σκάφους έγινε από τον  από Bruce Kirby, με έμφαση  στην 
απλότητα και τις επιδόσεις. 

  Η  ιστορία του σκάφους ξεκίνησε με ένα τηλεφώνημα μεταξύ των  Καναδών  Bruce Kirby 
και Ian Bruce το  οποίο είχε σαν ζήτημα να εξεταστεί  το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός σκάφους 
αξιόπλοου , μα και αρκετά μικρού σε μέγεθος  , ώστε να μεταφέρεται  σε μια σχάρα οροφής 
για ένα τυπικό αυτοκίνητο και  να αποτελεί  εξοπλισμό εκδρομής ή κάμπινγκ για λάτρεις της 
ιστιοπλοΐας . Τότε ο  Bruce Kirby σχεδίασε ένα σκάφος  γνωστό ως "the million dollar 
doodle".  Τα σχέδια έμειναν πιστά σύμφωνα με τον Kirby μέχρι το 1970, όταν το  περιοδικό 
«One Design and Offshore Yachtsman» διοργάνωσε regatta  για σκάφη κόστους κάτω των 
$ 1000, με την ονομασία "America’s Teacup".  Μετά από λίγες  τροποποιήσεις για καλύτερη 
πλεύση , η Laser κατάφερε σχετικά εύκολα  να κερδίσει την καθιέρωση  της κλάσης.  Το 
πρωτότυπο αρχικά ονομάστηκε "Weekender"κι αργότερα μετονομάστηκε Laser και τα 
επίσημα αποκαλυπτήριά του έγιναν  στο New York Boat Show το 1971. 

     Το Laser έγινε ανδρική Ολυμπιακή κλάση το 1996, και το ίδιο έτος κυκλοφόρησε μια ειδική 
εορταστική  έκδοση του  Ολυμπιακού  σκάφους.  Ενώ η  έκδοση Laser Radial είναι γυναικεία Ολυμπιακή 
κλάση από  το 2008.                     

                         

   Το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα έγινε το 1974, στις Βερμούδες. Οι συμμετοχές προέρχονταν από 24 
χώρες, και η πρώτη νίκη κατακτήθηκε   από τον Peter Commette από τις Ηνωμένες Πολιτείες.  Ο  
μεγαλύτερος  πρωταθλητής της κατηγορίας Laser είναι  ο Βραζιλιάνος   Robert Scheidt με το 
ψευδώνυμο "El Demolidor" , ο οποίος  κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα οκτώ φορές και κατέχει  δύο 
χρυσά και ένα αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία.  


