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ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΗ
1) Γειώλσ όηη απνδέρνκαη ηνπο θαλνληζκνύο ηζηηνδξνκηώλ θαη κε όινπο ηνπο άιινπο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ απηόλ
ηνλ αγώλα θαη ζα ζπκκνξθώλνκαη κε απηνύο, ζα δέρνκαη ηηο πνηλέο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα κνπ επηβιεζεί
ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο απηνύο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη σο ηειηθό απνηέιεζκα ζε
νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθύςεη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο απηνύο, θαη ζπκθσλώ λα κελ πξνζθύγσ ζε νπνηνδήπνηε
δηθαζηήξην ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ.
2) Γειώλσ όηη αγσλίδνκαη κε δηθή κνπ επζύλε θαη ζύκθσλα κε ηνλ ζεκειηώδε θαλόλα 4 ησλ θαλνληζκώλ ηζηηνδξνκηώλ,
είλαη απνθιεηζηηθά δηθή κνπ επζύλε λα απνθαζίζσ αλ ζα εθθηλήζσ ή όρη ή αλ ζα ζπλερίζσ λα αγσλίδνκαη, 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, θαη δειώλσ όηη δελ ζα θαηαθύγσ ζε θαλέλα δηθαζηήξην ζρεηηθά κε ηελ απόθαζή κνπ απηή θαη ηηο
ζπλέπεηέο ηεο.
3) Γειώλσ όηη ην αλσηέξσ αλαθεξόκελν ζθάθνο είλαη εμνπιηζκέλν ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ
Αζθαιείαο Αλνηρηήο Θάιαζζαο ηεο I.S.A.F. (Offshore Special Regulations) γηα αγώλεο θαηεγνξίαο __4__
4)  Γειώλσ όηη ζην πην πάλσ αλαθεξόκελν ζθάθνο έρεη παξαζρεζεί έγθξηζε από ηελ Δζληθή Αξρή ΔΑΘ/ΔΙΟ ώζηε λα
θέξεη αηνκηθή δηαθήκηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα (νλνκαζία ρνξεγνύ: _________________________________)
 Γειώλσ όηη ην πην πάλσ αλαθεξόκελν ζθάθνο ΓΔΝ ζα θέξεη αηνκηθή δηαθήκηζε.
5) Γειώλσ ππεύζπλα όηη ην πηζηνπνηεηηθνύ ηζνδπγηζκνύ ηνπ αλσηέξσ αλαθεξνκέλνπ ζθάθνπο, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ
επηζπλάπησ, είλαη ζε ηζρύ θαη δελ έρεη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κεηαβιεζεί ή αλαθιεζεί κέρξη ζήκεξα.
6) Γειώλσ όηη ζα ηεξεζνύλ νη 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.
7) Γειώλσ όηη εγώ θαη ην πιήξσκα κνπ είκαζηε γλώζηεο θαη ζπκκνξθσλόκαζηε απόιπηα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ
ηζρύνληνο αζιεηηθνύ λόκνπ.
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