ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ENTRY FORM
ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ:
BOAT'S NAME:
ΣΗΜΑΙΑ / FLAG:
ΟΜΙΛΟΣ / YACHT CLUB:
ΑΡΙΘΜΟΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΤΙΟΥ:
SAIL NUMBER & LETTERS:
ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (εάν
υπάρχει):
BOAT SPONSOR (if any):
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥ:
SPONSOR TYPE:
π.χ. τράπεζα, αναψυκτικό, τηλεπικοινωνίες, κλπ - i.e. bank, beverage, telecommunications, etc

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
DATE OF BUILT:
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ / L.O.A:
ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ / BREADTH:
ΒΥΘΙΣΜΑ / DRAFT:
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
CONSTRUCTION MATERIAL:
π.χ. ξύλο, αλουμίνιο, πλαστικό, άλλο - wood, GRP, aluminium, other

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ / BOAT TYPE:
π.χ. τρεχαντήρι, πέραμα. κλπ - type of Aegean Classic Schooner, or boat class, JClass, 8 meter, etc

ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑ / RIG TYPE
π.χ. λατίνι, ράντα, κλπ - for example: gaff rig, yawl, lateen, bermuda, etc

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ:
OWNER / CHARTERER:
ΤΗΛ / TEL:
Fax #:
eMail:
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ:
SKIPPER:
ΤΗΛ / TEL:
Fax #:

eMail:

ΠΛΗΡΩΜΑ / CREW
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

1) Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους κανονισμούς και τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του αγώνα, "Spetses Classic Yacht Regatta
2017", ότι θα μετάσχω στον αγώνα με δική μου αποκλειστική ευθύνη και επίσης αποδέχομαι ότι ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και οποιαδήποτε
Επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα όπως και ο Χορηγός/οι του αγώνα, δεν έχουν καμιά ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές αν συμβούν
στο σκάφος μου, σε πρόσωπα ή πράγματα, στην θάλασσα ή στην στεριά, κατά την διάρκεια του προαναφερθέντος αγώνα.
2) Δηλώνω ότι σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4 των Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F., είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη να
αποφασίσω αν θα εκκινήσω, ή όχι, τον αγώνα, ή αν θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και δηλώνω ότι δεν θα καταφύγω σε κανένα δικαστήριο
σχετικά με την απόφασή μου αυτή και τις συνέπειες της.
3) Δηλώνω ακόμη ότι το πιο πάνω αναφερόμενο σκάφος είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας
ανοιχτής θάλασσας της I.S.A.F. για αγώνες κατηγορίας 4.
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.

SKIPPER'S ENTRY DECLARATION
1) I accept the rules and regulations, which are referred in the Notice of Race of the “Spetses Classic Yacht Regatta 2017”.
2) I will participate in the 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 damages that may occur to my vessel, to people or material, at sea or
ashore, during the above mentioned race.
3) I declare that in accordance with the fundamental rule 4 of the Racing Rules of Sailing of ISAF, “Decision to race”, I am solely responsible
to decide whether I will start racing or not or if I will continue to race, and I declare that with respect to any such determination, not to resort
to any court of law or tribunal.
4) I also declare that the above-mentioned vessel is equipped in accordance with the Special Regulations for offshore races of ISAF
category 4 as amended by the Notice of Race and the sailing instructions.
5) I declare that I will abide by the relevant provisions of “Γ.Κ.Λ.”(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.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
DATE:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ:
SKIPPER'S SIGNATURE:

