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1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο «Πρωτάθλημα ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2019» έχουν όλα τα 
σκάφη που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
a) Έχουν έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης κατά ORC Int ή ORC Club (F - 

με πλήρη καταμέτρηση) 
b) Έχουν πλήρη καταμέτρηση κατά IMS και έχει υπολογιστεί η χρήση 

μπαλονιού στο πιστοποιητικό τους 
c) Είναι εγγεγραμμένα στην δύναμη σκαφών του ΑΣΙΑΘ Ρόδου 
d) Ο ιδιοκτήτης τους ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του είναι μέλος του 

ΑΣΙΑΘ Ρόδου. 
1.2 Η Δήλωση συμμετοχής στο «Πρωτάθλημα ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2019» πρέπει να 

υποβληθεί στην γραμματεία του ΑΣΙΑΘ Ρόδου, στο ειδικό έντυπο συμμετοχής, 
μέχρι την συγκέντρωση κυβερνητών του πρώτου αγώνα (2/05/2019). 

1.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΙΑΘ Ρόδου, με αιτιολογημένη γνώμη, μπορεί να 
αποδεχθεί συμμετοχή σκάφους στο πρωτάθλημα και μετά την λήξη του ορίου 
συμμετοχών. 

 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
2.1 Οι κυβερνήτες των σκαφών που παίρνουν μέρος στο «Πρωτάθλημα ΑΣΙΑΘ 

Ρόδου 2019», θα πρέπει να φροντίσουν τα μέλη του πληρώματός τους να 
εφοδιαστούν με την αντίστοιχη Ταυτότητα Αθλητή Ιστιοπλοΐας και την 
αντίστοιχη Κάρτα Υγείας Αθλητή, για δε τους ανήλικους αθλητές θα πρέπει να 
καταθέτουν μαζί με την δήλωση συμμετοχής και Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή 
κηδεμόνα του αθλητή. 

2.2 Κάθε σκάφος που θα συμμετέχει στο «Πρωτάθλημα ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2019», είτε 
είναι ιδιόκτητο είτε ενοικιαζόμενο, υποχρεούται να φέρει συνεχώς κατά τον 
ελλιμενισμό του στους σταθμούς των αγώνων, στην αριστερή σταύρωση του 
ιστού του, την σημαία του διοργανωτή ομίλου. 

2.3 Το κάθε σκάφος που συμμετέχει στο «Πρωτάθλημα ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2019», 
υποχρεούται αν του ζητηθεί, να προτείνει την συμμετοχή ατόμου επαρκών 
προσόντων, ως μέλους της Επιτροπής Αγώνων. 
 

3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

3.1 Το «ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2019», αποτελείται από 21 ιστιοδρομίες, σε 7 
αγώνες. 

3.2 Τα συμμετέχοντα σκάφη θα χωριστούν σε δύο κλάσεις (ORC-1, ORC-2), με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΙΑΘ Ρόδου, ανάλογα με τις 
συμμετοχές. 

3.3 Η ελάχιστη συμμετοχή σε κάθε κλάση ορίζεται στα 5 σκάφη. 
3.4 Η βαθμολογία της κάθε κλάσης θα προκύπτει ξεχωριστά για όλα τα 

συμμετέχοντα σε αυτή σκάφη. 
3.5 Οι νικητές της κάθε κλάσης θα αναδειχθούν με άθροιση των βαθμών της 

συνολικής κατάταξης όλων των ιστιοδρομιών, αφού αφαιρεθούν οι δύο (2) 
χειρότερες θέσεις για κάθε σκάφος. 

3.6 Όλες οι ιστιοδρομίες έχουν την ίδια βαρύτητα. 
3.7 Τα σκάφη που θα συμμετάσχουν στον αγώνα «Νέων Κυβερνητών», θα 

βαθμολογηθούν όλα με ένα (1) βαθμό ποινής. Τα σκάφη που δεν θα 
συμμετάσχουν στον αγώνα αυτό θα βαθμολογηθούν με DNC και η βαθμολογία 
αυτή δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί από την τελική βαθμολογία. 
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3.8 Τα σκάφη που δεν θα δηλώνουν συμμετοχή σε κάποιον από τους αγώνες θα 
βαθμολογούνται με DNC. 

3.9 Οι βαθμολογίες DNC, DNS, DSQ και DNF υπολογίζονται ως κάτωθι: 
DNC= (Το πλήθος των σκαφών που δήλωσαν συμμετοχή στην κλάση) + 
1 
DNS, DSQ, DNF= (Το πλήθος των σκαφών που συμμετέχουν στον 
αγώνα) + 1 
 

4. ΕΠΑΘΛΑ 
 
4.1 Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1o, 2o & 3o νικητή της Γενικής Κατάταξης της κάθε 

κλάσης για το σύνολο των αγώνων της διοργάνωσης "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ 
ΡΟΔΟΥ 2019". 
 

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 
Ο Οργανωτής όμιλος, με γνώμονα την ενίσχυση της πρωτοβουλίας συμμετοχής των 
μελών του στις αγωνιστικές διοργανώσεις του, προσφέρει τα παρακάτω: 
5.1 Θα παρέχει έκπτωση στο παράβολο συμμετοχής σε κάθε αγώνα (πλην του 

Channel Regatta και του Rodos Cup), σε όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του 
ΑΣΙΑΘ Ρόδου. Το παράβολο για τα μέλη αυτά ορίζεται στο ποσό των 15,00€. 

5.2 Στα πλαίσια της υποστήριξης των τμημάτων υποδομών και ανάπτυξης 
ιστιοπλοΐας, ο ΑΣΙΑΘ Ρόδου θα παρέχει έκπτωση στο παράβολο συμμετοχής σε 
κάθε αγώνα (πλην του Channel Regatta και του Rodos Cup), σε όλους του 
ανήλικους αθλητές ιστιοπλοΐας. Το παράβολο για τους αθλητές αυτούς ορίζεται 
στο ποσό των 15,00€. 

5.3 Στα πλαίσια της υποχρέωσης που έχουν όλοι οι απόφοιτοι των σχολών 
αρχαρίων του ΑΣΙΑΘ Ρόδου, να συμμετάσχουν σε έναν (1) τουλάχιστον αγώνα 
για να μπορέσουν να πάρουν το δίπλωμά τους, θα τους απαλλάσσει από το 
παράβολο συμμετοχής στον πρώτο αγώνα που θα συμμετάσχουν (εξαιρούνται 
οι αγώνες: Channel Regatta και Rodos Cup). 

5.4 Σκάφη τα οποία για πρώτη φορά θα λάβουν μέρος στους αγώνες του 
Πρωταθλήματος, με πλήρωμα αποτελούμενο κατά πλειοψηφία από νέους 
ιστιοπλόους, απαλλάσσονται από το παράβολο συμμετοχής πληρώματος στους 
αγώνες που θα συμμετάσχουν (εξαιρούνται οι αγώνες: Channel Regatta και 
Rodos Cup). Για το Rodos Cup θα απαλλαχθούν από το παράβολο συμμετοχής 
του σκάφους. 

5.5 Βασική προϋπόθεση για τις παραπάνω παροχές (πλην της 5.3) είναι οι δικαιούχοι  
να είναι μέλη του ΑΣΙΑΘ Ρόδου και ταμειακά ενήμεροι για το 2019. 

 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 
 

Ημερομηνία Ώρα Αγώνας Ιστιοδρομία 

4/05/2019 (Σαβ) 11:00 
Τάμα 2019 

Ρόδος – Πανορμίτης 

5/05/2019 (Κυρ) 12:00 Πανορμίτης – Ρόδος  

18/05/2019 (Σαβ) 11:00 
Νέων Κυβερνητών 2019 

Παράκτια Ιστιοδρομία  

19/05/2019 (Κυρ) 11:00 Παράκτια Ιστιοδρομία 

16/06/2019 (Κυρ) 11:00 

Channel Regatta 2019 

Ρόδος – Σύμη  

17/06/2019 (Δευ) 11:00 Σύμη – Ρόδος  

18/06/2019 (Τρι) 10:00 2 χ Παράκτιες 

29/06/2019 (Σαβ) 11:00 Τρίγωνα 2019 2 χ Όρτσα – Πρίμα / 
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Παράκτιες 

30/06/2019 (Κυρ) 11:00 
2 χ Όρτσα – Πρίμα / 
Παράκτιες 

22/07/2019 (Δευ) 10:00 

Rodos Cup 2019 

Κως – Κάλυμνος  

23/07/2019 (Τρι) 10:00 Κάλυμνος – Νίσυρος  

25/07/2019 (Πεμ) 10:00 Νίσυρος – Σύμη  

26/07/2019 (Παρ) 10:00 Σύμη – Ρόδος  

20/09/2019 (Παρ) 16:00 

Χάλκη 2019 

Ρόδος – Πανορμίτης 

21/09/2019 (Σαβ) 11:00 Πανορμίτης – Χάλκη 

22/09/2019 (Κυρ) 12:00 Χάλκη – Ρόδος  

05/10/2019 (Σαβ) 11:00 
Παράκτιες ΙΙI 

Παράκτια Ιστιοδρομία 

06/10/2019 (Κυρ) 11:00 Παράκτια Ιστιοδρομία 

 
 

Απρίλιος 2019 
Το ΔΣ ΑΣΙΑΘ Ρόδου 


