ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙXΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ:

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ι.Ο.Π.)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ:
ΟΜΙΛΟΣ:
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΣΗΜΑΙΑ:

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ:

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΙΟΥ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ & ΑΡΜΑΤΩΣΙΑΣ
ΕΡΓΟΣΤ.ΤΥΠΟΣ:
ΧΡΩΜΑ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ:

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΧΡΩΜΑ ΥΦΑΛΩΝ:

ΧΡΩΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ:
ΤΥΠΟΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑΣ:

ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ (από πάνω προς τα κάτω):
Νο 1
Νο 2
Νο 3

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ:
Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΙΝΑΙ:

VHF
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ VHF:

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ή ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.

Δηλώνω ότι αποδέχοµαι τους κανονισµούς και τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του αγώνα,θα συµµετάσχω στον αγώνα µε δική µου
αποκλειστική ευθύνη και αποδέχοµαι ακόµη ότι ο οργανωτής όµιλος και οποιoσδήποτε άνθρωπος ή επιτροπή που έχει σχέση µε τον αγώνα δεν έχει καµµιά
ευθύνη για τυχόν ατυχήµατα ή ζηµιές συµβούν στο σκάφος µου, σε πρόσωπα ή πράγµατα στη θάλασσα ή την στεριά κατά τη διάρκεια του αγώνα ή
οποιαδήποτε άλλη ώρα.
2.
Δηλώνω ακόµα ότι το πιό πάνω αναφερόµενο σκάφος είναι εξοπλισµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ειδικού κανονισµού ασφαλείας ανοιχτής θάλασσας
της I.S.A.F. για αγώνες κατηγορίας 4 και (διαγράψετε ό,τι δεν ισχύει)
- φέρει ατοµική διαφήµιση κατά την διάρκεια του αγώνα / επισυνάπτω αντίγραφο της αδείας από την Εθνική µου αρχή
- δεν φέρει ατοµική διαφήµιση
3.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι το αντίγραφο του πιστοποιητικού καταµέτρησης που επισυνάπτω είναι εν ισχύι και δεν έχει για οποιονδήποτε λόγο µεταβληθεί ή
ανακληθεί µέχρι σήµερα.
4.
Δηλώνω ότι θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αρ. 20 και αρ.23, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ότι τα προβλεπόµενα για την κατηγορία του
σκάφους ναυτιλιακά έγγραφα και εφόδια είναι σε ισχύ και επί αυτού, καθώς επίσης ότι θα εφαρµοσθούν οι διεθνείς κανονισµοί ασφαλείας ναυσιπλοΐας.

Ηµεροµηνία:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΜΙΛΟΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
e-mail:

Υπογραφή:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ (κατά τη διάρκεια του αγώνα):

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ:
Ηµερ. αγώνα:
ΣΚΑΦΟΣ:

αριθµός
µητρώου Ε.Ι.Ο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
κυβερνήτης:
εντεταλµένος εκπρόσωπος:

πλήρωµα:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Εντεταλµένος Εκπρόσωπος:

Ηµεροµηνία:

Ηµεροµηνία παραλαβής:

Υπογραφή

Όµιλος αθλητή

