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ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΑΓΩΝΑ ΙΣΙΟΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΑ
Ρροσ τθ γραμματεία του: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ
ΡΑΑΚΑΛΩ ΕΓΓΑΨΑΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ:
ΟΜΙΛΟΣ:

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΒΔΗΡΑ 2019

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΘΝIΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΑΦΟΤ
ΣΗΜΑΙΑ:

ΛΙΜΑΝΙ NHOΛOΓlOΥ:

ΓΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑlΘΜΟΣ ΡΑΝΙΟΥ:

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΦΟΤ & ΑΡΜΑΣΩΙΑ
ΕΓΟΣΤ. ΤΥΡOΣ:

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

ΧΩΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ:

ΧΩΜΑ ΚΟΥΒΕΤΑΣ:

ΧΩΜΑ ΥΦΑΛΩΝ:

ΤΥΡOΣ IΣΤΙΟΦΟIΑΣ:

ΧΩΜΑΤΑ ΜΡΑΛΟΝΙΩΝ ΑΡΟ ΡΑΝΩ ΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ:
Νο 1
Νο 2
Νο 3

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ ΠΟΤ ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ
Νο

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΧΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ
ΣΚΑΦΟΥΣ
VHF
ΔΙΑΚΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ VHF

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΡΟ

ΚΑΤΗΓΟΙΑ

ΥΡΑΧΟΝΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΚΤΒΕΡΝΗΣΗ
1) Δθλϊνω ότι αποδζχομαι τουσ κανονιςμοφσ και τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ του αγϊνα, κα μετάςχω ςτον
αγϊνα με δικι μου αποκλειςτικι ευκφνθ και αποδζχομαι ακόμθ ότι ο οργανωτισ Πμιλοσ και οποιαδιποτε επιτροπι που ζχει
ςχζςθ με τον αγϊνα δεν ζχει καμιά ευκφνθ για τυχόν ατυχιματα ι ηθμιζσ αν ςυμβοφν ςτο ςκάφοσ μου, με πρόςωπα ι πράγματα,
ςτθ κάλαςςα ι ςτθ ςτεριά, κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. Επιπλζον αναλαμβάνω πλιρθ και ακζραια τθν ευκφνθ για τυχόν
ατυχιματα αν ςυμβοφν ςτο ςκάφοσ μου ςτουσ τυχόν λοιποφσ επιβαίνοντεσ μθ ακλθτζσ και ςε περιςτατικά υγείασ των
επιβαινόντων που οφείλονται ςε ζλλειψθ προλθπτικοφ ιατρικοφ ελζγχου.
2) Δθλϊνω ακόμθ ότι το πιο πάνω αναφερόμενο ςκάφοσ είναι εξοπλιςμζνο ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ειδικοφ κανονιςμοφ
αςφαλείασ ανοιχτισ κάλαςςασ τθσ I.S.A.F. για αγϊνεσ κατθγορίασ 4 και φζρει ατομικι διαφιμιςθ  κατά τθ διάρκεια του αγϊνα
επιςυνάπτω αντίγραφο τθσ άδειασ από τθν Εκνικι μου αρχι. ΔΕΝ φζρει ατομικι διαφιμιςθ 
3) Δθλϊνω υπεφκυνα ότι τα αντίγραφα του πιςτοποιθτικό καταμζτρθςθσ και τθσ 2θσ ςελίδασ που επιςυνάπτω είναι εν ιςχφι και
δεν ζχουν για οποιοδιποτε λόγο μεταβλθκεί ι ανακλθκεί μζχρι ςιμερα.
4) Δθλϊνω ότι κα τθρϊ τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Γ.Κ.Λ. αρ.20 και αρ. 23, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, ότι τα
προβλεπόμενα για τθν κατθγορία του ςκάφουσ ναυτιλιακά ζγγραφα και εφόδια είναι ςε ιςχφ και επί αυτοφ κακϊσ επίςθσ και ότι
κα εφαρμοςτοφν οι διεκνείσ κανονιςμοί αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ.
5) Δθλϊνω ότι το ςκάφοσ μου διακζτει αςφαλιςτικι κάλυψθ Αςτικισ Ευκφνθσ προσ Τρίτουσ κατά τθ διάρκεια ςυμμετοχισ του ςε
επίςθμουσ αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ, όπωσ απαιτείται από ςχετικι οδθγία τθσ Εκνικισ Αρχισ ΕΑΘ/ΕΙΟ.
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ΚΑΦΟ:

ΑΡ. ΠΑΝΙΟΤ:
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