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1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει τους αγώνες του
"ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2013" .
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Όλες οι ιστιοδρομίες των αγώνων "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2013" θα διεξαχθούν σύμφωνα με
τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία του αγώνα:

Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS) 2013 - 2016.

Ο Διεθνής Κανονισμός καταμέτρησης IRC 2013.

Ο Διεθνής Κανονισμός καταμέτρησης IMS 2013.

O ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της I.S.A.F.
(Offshore Special Regulations) 2013
Όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης κατατάσσονται στην κατηγορία 3 του παραπάνω κανονισμού,
πλην των Inshore που κατατάσσονται στην κατηγορία 4.

Οι προσθήκες της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ) στους διεθνείς κανόνες ιστιοδρομιών για τους αγώνες
ανοικτής θάλασσας 2013.

Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα.

Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων.

Η Προκήρυξη και οι Οδηγίες Πλου του κάθε αγώνα.
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
3.1
3.2

Οι αγώνες κατατάσσονται στην κατηγορία C του Κανόνα 20, του Κώδικα Διαφημίσεων της
I.S.A.F. (ISAF Advertising Code).
Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική
τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την δήλωση συμμετοχής.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σκάφη ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7 μέτρων, με
έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης κατά ORC, που έχουν όμως τις πλήρεις μετρήσεις του ORC
international.
Σε κάθε σκάφος, που συμμετέχει στους αγώνες του «Πρωταθλήματος ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2013»,
πρέπει όλα τα μέλη του πληρώματος να διαθέτουν ταυτότητα αθλητή, από την ΕΑΘ/ΕΙΟ.
Κάθε σκάφος που θα συμμετέχει σε αγώνες που διοργανώνονται από τον ΑΣΙΑΘ Ρόδου, είτε
ιδιόκτητο (ανεξάρτητα από τον όμιλο στον οποίο ανήκει), είτε ενοικιαζόμενο, υποχρεούται να
φέρει συνεχώς κατά την διάρκεια του αγώνα και κατά το ελλιμενισμό του στους σταθμούς των
αγώνων, στον αριστερό του ιστό την σημαία του διοργανωτή ομίλου.
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην γραμματεία του ΑΣΙΑΘΡ, σε ειδικό
έντυπο δηλώσεως συμμετοχής, μέχρι και την προηγούμενη της πρώτης ιστιοδρομίας ημέρα.
Η Οργανωτική Επιτροπή ή/και η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί
συμμετοχές και μετά την λήξη του χρονικού ορίου.

5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ
5.1
5.2

Για την συμμετοχή στους αγώνες του «Πρωταθλήματος ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2013», υπάρχει γενικό
παράβολο 30,00 € για κάθε μέλος πληρώματος ανά αγώνα.
Η Προκήρυξη του κάθε Αγώνα μπορεί να τροποποιεί το παράβολο συμμετοχής.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
6.1
6.2
6.3

Η διοργάνωση «ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2013», αποτελείται από 18 ιστιοδρομίες, σε 6
αγώνες.
Σε περίπτωση αναβολής κάποιου αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας, αυτός προγραμματίζεται για
την αμέσως επόμενη εβδομάδα, με την ίδια διαδρομή και ώρες εκκίνησης, εκτός αν αλλιώς
αναφέρεται στις αντίστοιχες οδηγίες πλου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα ιστιοδρομιών επισυνάπτεται στο παράρτημα Ι.

7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
7.1
7.2
7.3

Όλα τα σκάφη θα παραμένουν στη διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου Σκαφών για την διενέργεια
ελέγχων και επιθεωρήσεων, τις ημέρες των αγώνων, καθ’ όλη την διάρκεια της διοργάνωσης.
Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα πριν από την
έναρξη και μετά τον τερματισμό κάθε ιστιοδρομίας.
Στην διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο
πιστοποιητικού καταμέτρησης, μαζί με την 2η σελίδα του και το πιστοποιητικό ενδιαίτησης.
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7.4

7.5

Δεν θα γίνεται αποδεκτή ένσταση καταμέτρησης (στο σκέλος του βάρους πληρώματος) εναντίον
σκάφους που στο πιστοποιητικό του αναφέρεται βάρος πληρώματος Default. Αντιθέτως σκάφη
που έχουν δηλώσει βάρος πληρώματος στο πιστοποιητικό τους θα υπόκεινται σε έλεγχο βάρους
από την Επιτροπή Αγώνων.
Τα σκάφη επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν στον κάθε αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
8.1

Οι Οδηγίες πλού κάθε αγώνα θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο πριν τη συγκέντρωση
κυβερνητών του κάθε αγώνα.

9. ΚΛΑΣΕΙΣ
9.1
9.2
9.3

Η βαθμολογία του πρωταθλήματος θα είναι ενιαία για όλα τα συμμετέχοντα σκάφη.
Για την αθλοθέτηση του κάθε αγώνα η με απόφαση της Επιτροπής Αγώνα τα σκάφη μπορούν να
χωριστούν σε κλάσεις με βάση τον γενικό βαθμό ικανότητας (GPH) του κάθε σκάφους.
Η ελάχιστη συμμετοχή σε κάθε κατηγορία ή κλάση ορίζεται στα 5 σκάφη. Για να αθλοθετηθεί
κάποια κλάση θα πρέπει τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα σκάφη της κλάσης να βρεθούν στην
γραμμή εκκίνησης και να πάρουν κανονική εκκίνηση. Αν ο αριθμός αυτός δεν επιτευχθεί για
κάποια κατηγορία ή κλάση, τότε η Επιτροπή Αγώνων συγχωνεύει υποχρεωτικά τις κατηγορίες ή
τις κλάσεις με βάση το GPH.

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
10.1
10.2
10.3
10.4

10.5

10.6

Οι νικητές της διοργάνωσης "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2013" θα αναδειχθούν με άθροιση
των βαθμών της συνολικής κατάταξης όλων των ιστιοδρομιών, αφού αφαιρεθούν οι χειρότερες
θέσεις για κάθε σκάφος.
Το πλήθος των ιστιοδρομιών που έχει δικαίωμα κάθε σκάφος να αφαιρέσει, προκύπτει από το
ακέραιο μέρος του 20% των ιστιοδρομιών που πραγματοποιήθηκαν.
Όλες οι ιστιοδρομίες έχουν την ίδια βαρύτητα.
Κάθε σκάφος για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τελική βαθμολογία της Γενικής Κατάταξης
της διοργάνωσης, θα πρέπει να έχει συμμετάσχει τουλάχιστον στο 50% των
πραγματοποιημένων ιστιοδρομιών του Πρωταθλήματος. Στην περίπτωση που δεν συμπληρώσει
τις απαραίτητες συμμετοχές, αποβάλλεται από την τελική βαθμολογία της διοργάνωσης. Στο
τέλος της διοργάνωσης οι βαθμολογίες όλων των ιστιοδρομιών θα επανυπολογισθούν, για την
Γενική Κατάταξη, με βάση τον τελικό πραγματικό αριθμό των συμμετεχόντων σκαφών.
Τα σκάφη που θα συμμετάσχουν στον αγώνα «Νέων Κυβερνητών», θα βαθμολογηθούν μόνο για
την μία ιστιοδρομία για την δε άλλη ή τις άλλες θα λάβουν όλα ένα (1) βαθμό ποινής. Τα σκάφη
που δεν θα συμμετάσχουν σε αυτές τις ιστιοδρομίες θα βαθμολογηθούν ως DNC και η
βαθμολογία αυτή δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί από την τελική βαθμολογία. Στις οδηγίες πλου του
αγώνα θα καθορισθεί ποια ιστιοδρομία θα βαθμολογηθεί για το πρωτάθλημα.
Κάθε σκάφος που συμμετέχει εκπροσωπώντας τον ΑΣΙΑΘ Ρόδου, σε αγώνα του επίσημου
προγράμματος της ΕΙΟ/ΕΑΘ, ή σε διεθνή αγώνα υπό την αιγίδα της I.S.A.F. και κατά συνέπεια
αδυνατεί να συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες ιστιοδρομίες, μπορεί μετά από σχετική αίτησή
του στο ΔΣ του οργανωτή ομίλου και εφ’ όσον ο οργανωτής όμιλος συνηγορεί, να βαθμολογηθεί
για το πρωτάθλημα σ’ αυτήν(-ές) την ιστιοδρομία(-ες), με βαθμολογία ίση με τον μέσο όρο των
βαθμολογιών όλων των ιστιοδρομιών στις οποίες έλαβε μέρος.

11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
11.1

11.2

Για τους αγώνες του Πρωταθλήματος θα εφαρμοστεί το σύστημα «Performance Curve Scoring»
και σε περίπτωση αδυναμίας λήψης στοιχείων ή ανεπαρκών στοιχείων, θα καθορίζεται στις
Οδηγίες Πλου του κάθε αγώνα εναλλακτικό σύστημα. Στον αγώνα Rodos Cup οι οδηγίες πλου
θα καθορίσουν το σύστημα υπολογισμού αποτελεσμάτων.
Για τον αγώνα Channel Regatta ο οποίος θα διεξαχθεί κατά ORC οι οδηγίες πλου θα καθορίσουν
τον τρόπο αθλοθέτησης του.

12. ΕΠΑΘΛΑ
12.1
12.2
12.3
12.4

o

o

o

Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1 , 2 & 3 νικητή της Γενικής Κατάταξης της διοργάνωσης
"ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2013".
Στον αγώνα νέων κυβερνητών θα απονεμηθεί έπαθλο στον πρώτο νικητή της κάθε κλάσης μόνο
για την-τις ιστιοδρομία-ες με νέους κυβερνήτες.
Στους άλλους αγώνες τα έπαθλα θα αναφέρονται στις αντίστοιχες Οδηγίες Πλου.
o
o
o
Στον αγώνα ΤΡΙΓΩΝΑ 2013 θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1 , 2 & 3 νικητή της Γενικής
Κατάταξης βαθμολογώντας τις τρεις καλλίτερες ιστιοδρομίες κάθε σκάφους.
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13. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
13.1
13.2

Όλοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες της διοργάνωσης "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ 2013",
αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 «Απόφαση για την συμμετοχή σε
ιστιοδρομία».
Η Διοργανώτρια Αρχή και οι Επιτροπές που ορίζονται απ΄ αυτήν, δεν φέρουν καμία ευθύνη για
σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την
διάρκεια ή μετά τον κάθε αγώνα.

14. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
14.1

14.2

Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στους αγώνες της διοργάνωσης "ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣΙΑΘ ΡΟΔΟΥ
2013", οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων, με ποσό τουλάχιστον
το ελάχιστο προβλεπόμενο από την Ελληνική Νομοθεσία και από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
τους να προκύπτει καθαρά η κάλυψη έναντι τρίτων για συμμετοχή σε αγώνες ιστιοπλοΐας.
Αντίγραφο της ασφάλειας θα πρέπει να καταθέτουν με την δήλωση συμμετοχής κάθε αγώνα.

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Με την συμμετοχή τους στους αγώνες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του «Πρωταθλήματος
ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2013», οι ιδιοκτήτες και τα πληρώματα των σκαφών, αυτόματα επιτρέπουν στην
Οργανωτική Επιτροπή και τους χορηγούς της, να παράγουν κατά την διάρκεια των αγώνων της
διοργάνωσης, οποιοδήποτε υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα ΜΜΕ, χωρίς κανενός είδους
αντίτιμο.
16. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ο Οργανωτής όμιλος, με γνώμονα την ενίσχυση της πρωτοβουλίας συμμετοχής νέων πληρωμάτων στις
διοργανώσεις του, προσφέρει τα παρακάτω:
16.1
16.2

16.3

Θα παρέχει έκπτωση 50% στο παράβολο συμμετοχής κάθε αγώνα (πλην του Channel
Regatta), σε όλα τα μέλη του ΑΣΙΑΘ Ρόδου.
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 του Rodos Cup).
Βασική προϋπόθεση για τις παραπάνω παροχές είναι οι δικαιούχοι να είναι μέλη του ΑΣΙΑΘ
Ρόδου και ταμειακά τακτοποιημένοι για το 2012.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πρόγραμμα Αγώνων
Πρωτάθλημα 2013
Αγώνας
ΤΑΜΑ 2013
ΧΑΛΚΗ 2013
CHANNEL REGATTA
RODOS CUP
ΤΡΙΓΩΝΑ 2013
ΝΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Ιστιοδρομίες
2
3
4
4
4
1

Παράβολο Πληρώματος
30,00
30,00
30,00
50,00
30,00
30,00

Παράβολο Σκάφους
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
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