
35οσ ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΑΓΩΝΑ 
ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ «ΚΟΡΦΟ 2018» 

ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ «ΝΑΟΤ ΚΟΜΟΠΟΤΛΟΤ» 
“ΚΤΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2018” 

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
  
Προς τη Γραμματεία των Ν.Ο.Σ.Κ. - ΔΑΝΑΣΚ 

 

 ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΔΓΓΡΑΦΑΣΔ ΣΟ ΚΑΦΟ :  

 ΟΜΙΛΟ :    ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ:  «ΚΟΡΦΟ 2018» 

ΔΠΙΘΤΜΧ ΣΟ ΚΑΦΟ ΜΟΤ ΝΑ ΤΜΜΔΣΑΥΔΙ ΣΟ 
«ΚΤΠΔΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΔΑ 2018» 

ημειώστε ( √ ) 

    ΝΑΙ :                                                        ΟΥΙ : 

 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΑΦΟΤ  

 

 ΗΜΑΙΑ :   ΛΙΜΑΝΙ ΝΗΟΛΟΓΙΟΤ: 

 ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΝΙΟΤ:  

 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΦΟΤ & ΑΡΜΑΣΧΙΑ  

 
 

ΔΡΓΟΣ. ΣΤΠΟ:  ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ:  

ΥΡΧΜΑ ΚΑΦΟΤ:  ΥΡΧΜΑ ΚΟΤΒΔΡΣΑ:  

ΥΡΧΜΑ ΤΦΑΛΧΝ:  ΣΤΠΟ ΙΣΙΟΦΟΡΙΑ:  

 
ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΗ ΠΟΤ ΔΠΙΤΝΑΠΣΔΣΑΙ 

 

 Νο:   ΗΜ/ΝΙΑ ΔΚΓΟΗ:   ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΗ:  

 ΑΡΥΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΣΗΣΟ ΚΑΦΟΤ:  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:   

 
VHF 

 

ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΗΜΑ VHF:  ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΚΑΝΑΛΙΑ:  

 
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΗ 

1) Δειώλσ όηη απνδέρνκαη ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ αγώλα, ζα κεηάζρσ ζηνλ αγώλα κε δηθή 
κνπ απνθιεηζηηθή επζύλε θαη απνδέρνκαη αθόκε όηη ν νξγαλσηήο Όκηινο θαη νπνηαδήπνηε επηηξνπή πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ αγώλα δελ έρεη 
θακηά επζύλε γηα ηπρόλ αηπρήκαηα ή δεκηέο αλ ζπκβνύλ ζην ζθάθνο κνπ, κε πξόζσπα ή πξάγκαηα, ζηελ ζάιαζζα ή ζηελ ζηεξηά, θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 
2) Δειώλσ αθόκε όηη ην πην πάλσ αλαθεξόκελν ζθάθνο είλαη εμνπιηζκέλν ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εηδηθνύ θαλνληζκνύ αζθαιείαο 
αλνηρηήο ζάιαζζαο ηεο World Sailing γηα αγώλεο θαηεγνξίαο                       θαη θέξεη αηνκηθή δηαθήκηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα            
επηζπλάπησ αληίγξαθν ηεο άδεηαο από ηελ Εζληθή κνπ αξρή,  
ΔΕΝ θέξεη αηνκηθή δηαθήκηζε            
3) Δειώλσ ππεύζπλα όηη ηα αληίγξαθα ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαηακέηξεζεο θαη ηεο 2εο ζειίδαο πνπ επηζπλάπησ είλαη ελ ηζρύ θαη δελ έρνπλ 
γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κεηαβιεζεί ή αλαθιεζεί κέρξη ζήκεξα.  
4) Δειώλσ όηη ζα ηεξώ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Κ.Λ. αξ.20 θαη αξ. 23, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, όηη ηα πξνβιεπόκελα γηα ηελ 
θαηεγνξία ηνπ ζθάθνπο λαπηηιηαθά έγγξαθα θαη εθόδηα είλαη ζε ηζρύ θαη επί απηνύ, θαζώο επίζεο θαη όηη ζα εθαξκνζηνύλ νη δηεζλείο 
θαλνληζκνί αζθαιείαο λαπζηπινΐαο.  
5) Δειώλσ όηη ηo ζθάθνο κνπ δηαζέηεη αζθαιηζηηθή θάιπςε Αζηηθήο Επζύλεο πξνο Τξίηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζε επίζεκνπο 
αγώλεο ηζηηνπινΐαο, όπσο απαηηείηαη από ζρεηηθή νδεγία ηεο Εζληθήο Αξρήο ΕΑΘ/ΕΙΟ.  
 
                       Ημερομηνία : _________________                             Τπογραυή Κσβερνήτη : ______________________ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΚΤΒΔΡΝΗΣΗ :  

ΟΜΙΛΟ :  ΓΙΔΤΘΤΝΗ :  

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ :  E-MAIL :  

 

  



35οσ ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΑΓΩΝΑ 
ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ «ΚΟΡΦΟ 2018» 

ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ «ΝΑΟΤ ΚΟΜΟΠΟΤΛΟΤ» 
“ΚΤΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2018” 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ 

«ΚΟΡΦΟ 2018»  Εισ μνήμην Νάςου Κοςμόπουλου 
 

ΚΑΦΟ:  ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΝΙΩΝ:  
 

ΚΤΒΕΡΝΗΣΗ:  
 

ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ:  
 

ΜΕΛΟ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ 
ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟ ΜΕ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕ: 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΩΜΑ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΡ. ΜΗΣΡΩΟΤ ΕΙΟ ΟΜΙΛΟ ΑΘΛΗΣΗ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 
 

Ημερομηνία : ___________________________ 
 
Τπογραφή Κυβερνήτου ή Εντεταλμένου Εκπροςώπου : ___________________________ 

 


