
Αίτηση Πιστοποιητικού Καταμέτρησης Παραδοσιακού/Κλασικού Σκάφους
Traditional/Classic Βoat Measurement Certificate Application

Προς / To : Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης / Hellenic Offshore Racing Club
Παρακαλώ, όπως εκδώσετε πιστοποιητικό καταμέτρησης του έτους 2019, για το σκάφος με τα παρακάτω
στοιχεία. / Please issue a 2019 measurement certificate, for the bellow mentioned boat.

Όνομα σκάφους / Boat name *

Αρ. Ιστίου / Sail number

Νηολόγιο / Registration *

Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη /
Owner Name *

Όνομα επικοινωνίας /
Contact name *
Τηλέφωνο επικοινωνίας /
Contact phone number *

Διεύθυνση / Address *

Δεν έχει εκδοθεί προηγούμενο πιστοποιητικό ή το σκάφος έχει υποστεί αλλαγές από το τελευταίο
πιστοποιητικό. / The boat does not have a prior certificate or the boat has been modified since the
last certificate.

Δεν έχουν γίνει αλλαγές που επηρεάζουν τον βαθμό ικανότητας του σκάφους από την έκδοση του
τελευταίου πιστοποιητικού καταμέτρησης / There have been no modifications affecting the rating
since the last certificate issued.

Το σκάφος φέρει μπαστούνια από συνθετικά υλικά / The boat has spars in composite materials.

Η γάστρα έχει μη-δομική πλαστική επικάληξη / The hull has a plastic non-structural covering.

* Υποχρεωτικό πεδίο / Mandatory field
Συμπληρώστε την αίτηση στην οθόνη και σώστε τη ή τυπώστε τη / Fill this form on screen and then save or print it.

Παρακαλώ, στείλτε τη συμπληρωμένη αίτηση στη διεύθυνση / Please, send the filled form to : info@horc.gr

Ημερομηνία / Date * Διεύθυνση HT / e-mail *

Έχουν γίνει μετατροπές στο σχήμα ή βαρος της καρίνας / The keel has been modified in bulb
(shape) or ballast.

Έχουν γίνει μετατροπές στο τιμόνι / The rudder has been modified.

Το σκάφος έχει 2 άξονες προπέλας / The boat has 2 propeler axis.

Χρησημοποιείται συσκευή furling για πλωριά πανιά με ελεύθερο γραντί / There is a flying headsail
furling device.

Η μάτσα είναι από μέταλλο / The boat has an alloy boom.

Η μάτσα είναι κατασκευασμένη από συνθετικά υλικά / The boom is manufactured from composite
materials.

Το σκάφος φέρει μπαστούνια από μέταλλο / The boat has alloy spars.

Παρακαλώ, επιλέξτε αν ισχύει για το σκάφος σας / Please, check if it applies to your boat.

Παρακαλώ, επισυνάψτε μια φωτογραφία του σκάφους στη στεριά, από την μέση του ολικού μήκους
περίπου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το προφίλ του, η ίσαλος γραμμή και η καρίνα του. / Please, attach a
photo of the boat on land, taken from the middle of LOA, where the profile, the waterline and the keel are
clearly depicted.
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