
 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

YACHT CLUB OF GREECE 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2017 

& 

ORCI & IRC Open International Offshore Regatta 

 

□

□

□

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ENTRY FORM 

Προς την Αθλητική Γραμματεία του ΝΟΕ / To the Sport Secretariat of YCG 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ & ΑΡΜΑΤΩΣΙΑΣ / YACHT & RIG DETAILS 

ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ: 

YACHT NAME 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

YACHT CLUB 

 

Συμμετοχή σε : 

Register in 

• Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2017           

• ORCI & IRC Open International Offshore Regatta                 
 

ΕΘΝIΚΟΤΗΤΑ: 

NATIONALITY : 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΤΙΩΝ 

SAIL NUMBER 

 

ΛΙΜΑΝΙ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ 

PORT OF REGISTRY 

 

 

ΕΡΓΟΣΤ. ΤΥΠOΣ: 

TYPE 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

DATE OF BUILT 

ΧΡΩΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ: 

YACHT COLOR 

ΧΡΩΜΑ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ: 

DECK COLOR  

ΧΡΩΜΑ ΥΦΑΛΩΝ: 

HULL COLOR 

ΤΥΠOΣ IΣΤΙΟΦΟΡIΑΣ: 

RIG TYPE 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ / COLOR OF THE SPINNAKERS FROM TOP TO BOTTOM 

Νο 1 

 

Νο 2 
 

Νο 3 

 

 

MEASUREMENT CERTIFICATE 

Νο ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ISSUED on 

ΕΚΔΟΘΗΚΕ από 

ISSUED by 

GPH CDL 

 

VHF 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ VHF 

VHF INTERNATIONAL CALL SIGN 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

AVAILABLE CHANNELS 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ / SKIPPER’S LIABILITY DECLARATION 

1. Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους κανονισμούς και τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του αγώνα, 

θα μετάσχω στον αγώνα σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Κανόνα 4 των RRS «Απόφαση για συμμετοχή σε 

αγώνα», με δική μου αποκλειστική ευθύνη και αποδέχομαι ακόμη ότι ο οργανωτής Όμιλος και οποιαδήποτε 

επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα καθώς και οι τυχόν χορηγοί δεν έχουν καμιά ευθύνη για τυχόν 

ατυχήματα ή ζημιές αν συμβούν στο σκάφος μου, με πρόσωπα ή πράγματα, στην θάλασσα ή στην στεριά, 

κατά την διάρκεια του αγώνα.. 

2. Δηλώνω ακόμη ότι το πιο πάνω αναφερόμενο σκάφος είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

«Eιδικού Kανονισμού ασφαλείας για αγώνες Ανοιχτής Θάλασσας» της World Sailing για  αγώνες κατηγορίας 

4 και 

α. φέρει ατομική διαφήμιση κατά τη διάρκεια του αγώνα                                  

αντίγραφο της σχετικής αδείας από την Εθνική μου αρχή επισυνάπτω. 
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β. δεν φέρει ατομική διαφήμιση                                                                              

3. Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αντίγραφα του πιστοποιητικό καταμέτρησης και της 2ης σελίδας που επισυνάπτω 

είναι εν ισχύ και δεν έχουν για οποιοδήποτε 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 και ότι θα εφαρμοστούν οι διεθνείς κανονισμοί ασφαλείας ναυσιπλοΐας.     

5. Δηλώνω ότι εγώ και το πλήρωμα μου είμαστε γνώστες και συμμορφωνόμαστε απόλυτα με τις κείμενες 

διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου 

 

SKIPPER’S LIABILITY DECLARATION 

1. I accept the rules and regulations, which are referred in the Notice of Race of this event, I will participate in 

the regatta, in accordance with the fundamental rule 4 of the World Sailing RRS «Decision to race»,  at my 

exclusive personal risk and I accept the fact that the Yacht Club of Greece, or any Committee(s) related to the 

race, as well as the Sponsor(s), are not responsible for any damages that may occur to my vessel, to people 

or material, at sea or ashore, during the above mentioned regatta.  

2. I also declare that the above-mentioned vessel is equipped in accordance with the World Sailing Offshore 

Special Regulations category 4 and 

a. She is bearing an advertisement                                                   

a copy of the relevant permission of my MNA is attached. 

 b. she is not bearing an advertisement.                                            

3. I hereby declare that the copies of the measurement certificate and the second page, which I attach, are 

valid and have not been changed or revoked for any reason.  

4. I declare that I will abide by the relevant provisions of «General Port Authority Regulation, articles 20 and 

23», as modified, and that according to the vessel's category, the shipping documents and required supplies 

are onboard and in effect. 

5. I declare that my crew and I know and comply fully to the applicable provisions of the applicable sports law  

 

  

Ημερομηνία / date:     Υπογραφή Κυβερνήτη / Skipper’s Signature 

-------------------------------      ------------------------------------             

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ  

Skipper’s Name 

ΟΜΙΛΟΣ                                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                         

 Club                                                                                    Address                                

KINHTO TΗΛΕΦΩΝΟ                                                        E-MAIL 

Mobile Phone 

Διαθέσιμο καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων / Available throughout the event                                                                    

 

□

□

□
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ / CREW LIST 

 

 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

NATIONALITY 

ΑΡ. ΜΗΤΡ. 

Ε.Ι.Ο. 

MNA Reg. No 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΘΛΗΤΗ 

CLUB 

ΒΑΡΟΣ 

WEIGHT 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 

SKIPPER 

 

    

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

REPRESENTATIVE 

 

    

ΠΛΗΡΩΜΑ 

CREW 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Συνολικό βάρος πληρώματος / Overall Crew Weight  

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος πληρώματος βάσει πιστοποιητικού / Maximum allowed crew weight 

according to the ORC certificate 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE : ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE: 

 

Η Κατάσταση Πληρώματος παραλήφθηκε από τον/την 

Received by 

ΟΝΟΜΑΤEΠΩΝΥΜΟ 

NAME 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

DATE & TIME 

 

 

ΣΚΑΦΟΣ / YACHT      ΑΡ. ΙΣΤΙΩΝ/ SAIL NUMBER 


