
ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ENTRY FORM

28Η ΔΙΕΘΝΉΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΉ ΕΒΔΟΜΆΔΑ ΙΟΝΊΟΥ
28TH INTERNATIONAL IONIAN SAILING WEEK

Παρακαλώ εγγράψετε στον αγώνα το σκάφος με τα παρακάτω στοιχεία
Please enter the boat with the following details in the regatta

Όνομα Σκάφους
Yacht Name

Όμιλος
Yacht Club

Αριθμός Ιστίου
Sail Number

Σημαία
Flag

Νηολόγιο
Registry

Τύπος
Type

Διακριτικό σήμα VHF
Call Sign

Υπάρχοντα Κανάλια
Existing Channels

Στοιχεία Πιστοποιητικού Καταμέτρησης
Measurement Ceritficate Details

Αρ. Πιστοποιητικού
Certificate Number

Ημ. Εκδόσεως
Issue Date

Εκδόθηκε από
Issued by GPH

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΉΛΩΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΈΝΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ
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
διοργανωτής όμιλος και οποιαδήποτε επιτροπή που
έχει σχέση με τον αγώνα, δεν έχει καμία ευθύνη για
τυχόν ατυχήματα ή ζημιές που μπορεί να συμβούν
στο σκάφος μου, σε πρόσωπα ή πράγματα, στη
θάλασσα ή την στεριά, κατά την διάρκεια του αγώνα
ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.
2. Δηλώνω ακόμα ότι το παραπάνω αναφερόμενο
σκάφος είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του WS Offshore Special Regulations
2016 – 2017 για αγώνες Κατηγορίας 4.
3. Δηλώνω υπεύθυνα ότι το πιστοποιητικού
καταμέτρησης που επισυνάπτω είναι εν ισχύ και δεν
έχei για οποιοδήποτε λόγο μεταβληθεί ή ανακληθεί
μέχρι σήμερα.

DECLARATION BY THE PERSON IN CHARGE

1. I declare that I accept the rules and terms
specified in the Notice of Race. I will participate in
the regatta under my sole responsibility. I accept
that the Organizing Authority and any of the
Committees of the regatta, bear no responsibility for
any accident or damage that may occur to the boat,
persons or property, on land or at sea, during the
ragatta or any other time.
2. I further declare that the above mentioned yacht
is equiped according to the requirements of WS
Offshore Special Regulations 2016 – 2017
Category 4.
3. I declare that the attached measurement
certificate is valid and has not been modified or
revoked to date.

Ημερομηνία / Date Υπογραφή / Signature

Κινητό / Mobile Email

Ομιλος / Club Διεύθυνση / Address

Ονοματεπώπυμο / Name

Το σκάφος ατομική διαφήμηση. The yacht bear advertisement.



Όνομα Σκάφους
Yacht Name

Αριθμός Ιστίου
Sail Number

Αρ. Μητρ. ΕΙΟ * Όμιλος / ClubΒάρος / Weight

Κυβερνήτης / Skipper

Εντεταλμένο Πρόσωπο / Person in Charge

Πλήρωμα / Crew

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΏΜΑΤΟΣ
CREW LIST

28Η ΔΙΕΘΝΉΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΉ ΕΒΔΟΜΆΔΑ ΙΟΝΊΟΥ
28TH INTERNATIONAL IONIAN SAILING WEEK

Εντεταλμένο Πρόσωπο / Person in Charge

Ημερομηνία / Date Υπογραφή / Signature

Ονοματεπώπυμο

Ημερομηνία ΥπογραφήΤόπος

Η κατάσταση πληρώματος παρελήφθη από / Crew list recieved by

* Μόνο για Έλληνες αθλητές / Only for Greek nationals

Ιδιότητα
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