
      ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

   ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΙΣΙΟΠΛΟΨΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ 

       

ΠΡΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ:   NOEΦ      
              

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΔΓΓΡΑΦΑΣΔ ΣΟ ΚΑΦΟ:      

ΟΜΙΛΟ:      ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ:      __________________________________  

                

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΑΦΟΤ      
                

ΗΜΑΙΑ:      ΛΙΜΑΝΙ ΝΗΟΛΟΓΙΟΤ:      

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΝΙΟΤ:  GRE      

             

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΦΟΤ & ΑΡΜΑΣΧΙΑ         
               

ΔΡΓΟΣ. ΣΤΠΟ:   ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ:   ΥΡΧΜΑ ΚΑΦΟΤ: 

ΥΡΧΜΑ ΚΟΤΒΔΡΣΑ: ΥΡΧΜΑ ΤΦΑΛΧΝ:  ΣΤΠΟ ΙΣΙΟΦΟΡΙΑ:  

              

ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΗ ΠΟΤ ΔΠΙΤΝΑΠΣΔΣΑΙ   
              

Νν: ΗΜ/ΝΙΑ ΔΚΓΟΔΧ:    ΔΚΓΟΘΗΚΔ ΑΠΟ: 

Ο ΑΡΥΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΑΦΟΤ ΔΙΝΑΙ:      

                

VHF                
           

ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΗΜΑ VHF:     ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΚΑΝΑΛΙΑ:   

                

 
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΗ ή ΔΝΣΔΣΑΛΜΔΝΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ 

 
1.) Γειώλω όηη απνδέρνκαη ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ αγώλα, ζα ζπκκεηάζρω ζηνλ 
αγώλα κε δηθή κνπ απνθιεηζηηθή επζύλε θαη απνδέρνκαη αθόκε όηη ν νξγαλωηήο όκηινο θαη νπνηαδήπνηε επηηξνπή πνπ έρεη ζρέζε κε 
ηνλ αγώλα, δελ έρεη θακία επζύλε γηα ηπρόλ αηπρήκαηα ή δεκηέο αλ ζπκβνύλ ζην ζθάθνο κνπ, κε πξόζωπα ή πξάγκαηα, ζηε ζάιαζζα ή 
ηε ζηεξηά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ή νπνηαδήπνηε άιιε ώξα.  
2.) Γειώλω αθόκα όηη ην πην πάλω αλαθεξόκελν ζθάθνο είλαη εμνπιηζκέλν ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εηδηθνύ θαλνληζκνύ 
αζθαιείαο αλνηθηήο ζαιάζζεο ηεο I.S.A.F. γηα αγώλεο θαηεγνξίαο . 
Καη θέξεη αηνκηθή δηαθήκηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα □ επηζπλάπηω αληίγξαθν ηεο άδεηαο από ηελ Δζληθή κνπ αξρή δελ θέξεη 
αηνκηθή δηαθήκηζε □  
3.) Γειώλω ππεύζπλα όηη ηα αληίγξαθα ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαηακέηξεζεο θαη ηεο 2  εο ζειίδαο πνπ επηζπλάπηω είλαη ελ ηζρύ θαη δελ 
έρνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κεηαβιεζεί ή αλαθιεζεί κέρξη ζήκεξα.  
4.) Γειώλω όηη ζα ηεξώ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηωλ Γ.Κ.Λ. αξηζ. 20 θαη 23, όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, όηη ηα πξνβιεπόκελα γηα 

ηελ θαηεγνξία ηνπ ζθάθνπο κνπ λαπηηιηαθά έγγξαθα θαη εθόδηα είλαη ζε ηζρύ θαη επ’ απηνύ, θαζώο επίζεο όηη ζα εθαξκόδω ηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνύο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο. 

 

Ηκεξνκελία :  Τπνγξαθή:    

         

OΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ :       

ΟΜΙΛΟ:   ΓΙΔΤΘΤΝΗ:  ΣΗΛ:   

         



ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΧΜΑΣΟ 
 
Αγώλαο : Ηκεξνκελία αγώλα : 

 

 

ΚΑΦΟ : 
 
 

 

          ΑΡ. ΜΗΣΡ. Δ.Ι.Ο.      ΟΜΙΛΟ ΑΘΛΗΣΗ  

ΚΤΒΔΡΝΗΣΗ:                   

ΔΝΣΔΣΑΛΜΔΝΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ:                  

ΠΛΗΡΧΜΑ:                  

1                     

2                     

3                     
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5                     
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Δληεηαικέλνο Δθπξόζωπνο:         Όκηινο:  

Ηκεξνκελία:    Τπνγξαθή:         

                 

Η θαηάζηαζε πιεξώκαηνο παξειήθζε από ηνλ/ηελ          

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ:     ΙΓΙΟΣΗΣΑ:        

ΣΟΠΟ:     ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:    ΏΡΑ:      PDF to Word 

http://pdfonline.blogspot.com/

