«ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΜΑΤΑΣ 2018»
Registration Form /Δήλωση Συμμετοχής
Class
Κατηγορία σκάφους

Please, use CAPITAL letters
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Country

Male

Female

Όμιλος

Άνδρας

Γυναίκα

National Letters and Sail Numbers
Εθνικά Γράμματα και Αριθμός Πανιού

Advertising Display
Διαφήμιση

No

Given Name

Family Name

Nationality

Passport No.

Date of Birth

Όνομα

Επίθετο

Εθνικότητα

Α.Μ. Ε.Ι.Ο.

Ημ/νία Γέννησης

Skipper 1
Accommodation
Διαμονή
(Hotel or Address)
(Ξενοδοχείο ή Διεύθυνση)
Room (s)
Δωμάτιο (α)

Mobile Telephone
Κινητό Τηλέφωνο

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία \ Hellenic Sailing Federation - 2009-13

Team Leader / Coach Name
Όνομα Αρχηγού Αποστολής / Προπονητή
(Hotel or Address)
(Ξενοδοχείο ή Διεύθυνση)
Room (s)
Δωμάτιο (α)

Mobile Telephone
Κινητό Τηλέφωνο

Declaration I agree to be governed by the racing rules of sailing and by all other rules that govern
this event, and I accept the penalties assessed to me under these rules and such other action as may
be taken, subject to review procedures as are provided herein, as the final determination of any
matter arising under these rules, and I agree not to report to any court or tribunal not provided herein
with respect to such determination.
I accept that I participate with my own risk under fundamental rule 4 of the racing rules of sailing it is
my solely responsibility to decide whether or not to start or to continue to race and I agree not to
report to any court or tribunal with respect to such decision and its consequences.

Υπεύθυνη Δήλωση. Συμφωνώ να συμμορφώνομαι με τους κανονισμούς
ιστιοδρομιών και με όλους τους άλλους κανονισμούς που διέπουν αυτόν τον
αγώνα, και να δέχομαι τις ποινές και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μου
επιβληθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς και σύμφωνα με τις
διαδικασίες που προβλέπονται, ως τελικό αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε θέμα
προκύψει σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς, και συμφωνώ να μην
προσφύγω σε οποιοδήποτε δικαστήριο σύμφωνα με τις αποφάσεις που θα

Sailors Signatures
Υπογραφές Αθλητών
Date
Ημερομηνία

Time
Ώρα

Entry Fee
Δικαίωμα συμμετοχής

Measurement Form
Έντυπο Καταμέτρησης

Measurement Certificate
Πιστοποιητικό Καταμέτρησης

Racing License
Αθλητική άδεια

Insurance
Ασφάλεια

Advertisement
Διαφήμιση

