
∆ήλωση Συµµετοχής Σκάφους 
Boat Registration Form 

1. Διοργάνωση :  FRIENDSHIP REGATTA  Οργανωτική Αρχή :  N.A.O.K.Θ -  Ο.Θ.Α.Κ.  Ημερομηνία: 30/6/2017 – 4/7/2017 

            EVENT                                              Organizing Authority                                                     Date 

2. Στοιχεία sκάφους - Boat details 

Όνομα  σκάφους                                            e                                              Αρ. Πανιών 

Boat  Name Sail No 

Όμιλος                                                                                    Σημαία 

Yacht Club                                                                              Flag 

Αρ. Νηολογίου                                                                      Εργοστ. Τύπος 

Port & Register No                                                                Boat Type 

 

Πιστοποιητικό :    ORCi           ORC Club           GPH                             CDL                             VHF Channels: 16           72                                                                          
Certification 

  

3. Στοιχεία Κυβερνήτη   - Skipper’s  details 

Επώνυμο Κυβερνήτη                                  e                                                 Όνομα 

Skipper’s Surname                                                                                          Name 

Ημερομηνία Γεννήσεως     Άντρας  Γυναίκα                      
Date of Birth                         Male Female 

Εθνικότητα                                                                                    Αρ. Διαβατηρίου/Ταυτότητας 

Nationality Passport No./ID 

1
o

  Kινητό νούμερο                                                                       2
ο

 Κινητό νούμερο 

1
ο

 Mobile phone                                                                            2
ο

 Mobile Phone  

Δεύτερο πρόσωπο επικοινωνίας  

Second contact name person  

Τηλέφωνο κινητό                                                                         Τηλέφωνο στην ακτή  

Mobile phone                                                                                Phone number ashore 

 

4. Υπεύθυνη Δήλωση Κυβερνήτη – Skipper’s Declaration  
     1) Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους κανονισμούς και τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του αγώνα. Θα συμμετάσχω 

στη Διοργάνωση “Friendship Regatta 2017” με δική μου αποκλειστική ευθύνη και σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 

Μέρος 1 - Κανόνας 4 : «Η απόφαση για την συμμετοχή ή όχι σε μια ιστιοδρομία ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη του κάθε 

σκάφους». Αποδέχομαι ότι η Διοργανώτρια Αρχή, ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ο Όμιλος 

Θαλασσίων Αθλημάτων Καβάλας και οι ορισμένες απ’ αυτήν επιτροπές, που σχετίζονται με την διοργάνωση του αγώνα, δεν 

φέρουν καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή 

μετά τον αγώνα.   

Ι declare that I accept all the rules and terms of the Notice of Race. I am taking part in the “Friendship Regatta 2017” 

on my own risk and responsibility complying under the Racing Rules of Sailing (R.R.S) Part 1 Fundamental Rule 4: “A boat is 

solely responsible for deciding whether or not to start or to continue racing.” I accept that the organizing authority, Nautical 

Athletic Club of Kalamaria Thessaloniki, Sea Sports Club of Kavala, and any other party involved in the organization of the 

Friendship Regatta 2017, disclaim any and all responsibility whatsoever for loss, damage injury or inconvenience that might 

occur to persons and materials, both ashore and at sea as a consequence of our boat participation in the event.  

2) Δηλώνω ότι το πιο πάνω αναφερόμενο σκάφος είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ειδικού κανονισμού 

ασφαλείας ανοικτής θαλάσσης της ISAF για αγώνες κατηγορίας 3 και δεν φέρει ατομική διαφήμιση �  ή φέρει ατομική 

διαφήμιση και επισυνάπτω αντίγραφο της αδείας από την Εθνική μου Αρχή �  

Ι declare that the above concerning boat is properly equipped according ISAF Offshore Special Regulations  Category 3 for 

offshore races and no advertising is displaying � or advertising is displaying and I attach the respective National Authority 

permission � 

3) Δηλώνω ότι ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή  και τα αντίγραφα του πιστοποιητικού καταμέτρησης ORC και της βεβαίωσης 

ασφάλισης του σκάφους έναντι τρίτων με τουλάχιστον τις ελάχιστες καλύψεις που απαιτεί η σχετική Ελληνική νομοθεσία είναι 

εν ισχύ και δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο μεταβληθεί ή ανακληθεί μέχρι σήμερα. 

Ι declare that all the above details are true and the attached copies of ORC Certification,  the third-party liability insurance 

with a minimum cover of Greek Civil Law are valid and they have not been changed or recalled for any reason. 

 

Υπογραφή κυβερνήτη                                                                         Ημερομηνία  

     Skipper’s signature :__________________________              Date: ___________________________ 

 

   

Παρελήφθη από τον/την: _______________________Α/Α: ________ Ημερομηνία  και Ώρα: ____________________Υπογραφή:________________ 

Received by race officer                                        Number                 Date and Time     Signature 


