
5. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ 

5.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την 
δήλωση συμμετοχής, που ευρίσκεται στην ιστοσελίδα του αγώνα 
(www.spetsesclassicregatta.gr),  και υποβάλλοντας την ηλεκτρονικά στα 
emails της Αθλητικής Γραμματείας του ΝΟΕ (βλέπε ΠτΑ 24) μαζί με τα 
ακόλουθα μέχρι την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00: 

(α) Έντυπο αντίγραφο έγκυρου  Πιστοποιητικού καταμέτρησης 2021, όπως 

απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης. 

(β) Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους σε ισχύ. 

(γ) Αντίγραφο της αδείας της Εθνικής Αρχής εφ’ όσον φέρουν ατομική 

διαφήμιση. 

(δ) Πρόσφατη έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία του σκάφους. 

5.2. Μετά την αρχική δήλωση συμμετοχής, η οργανωτική αρχή θα ενημερώσει τον 
υπεύθυνο του σκάφους  για την αποδοχή του σκάφους του και  αυτός πρέπει 
να επιβεβαιώσει την συμμετοχή με την πληρωμή του παραβόλου συμμετοχής 
και να αποστείλει εντός 5 ημερών και όχι αργότερα από τις 18 Ιουνίου 2021 
τα ακόλουθα: 

(α) Το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου συμμετοχής. 

(β) Ενημερωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης εάν αυτό έχει 

τροποποιηθεί μετά την αρχική υποβολή του 

5.3. Οι συμμετέχοντες μπορεί να κληθούν, μέχρι την λήξη της προθεσμίας 
δήλωσης συμμετοχής ή μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00, 
να προσκομίσουν και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία θα 
επιβάλλονται από την νομοθεσία που θα ισχύει  για την προφύλαξη και τον 
περιορισμό της πανδημίας COVID-19. 

5.4. Όλα τα στοιχεία θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα emails της Αθλητικής 
Γραμματείας του ΝΟΕ (βλέπε ΠτΑ 24).  

5.5. [DP] Στη δήλωση συμμετοχής, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να 
αναγράφεται και ένα τουλάχιστον κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα ευρίσκεται 
επί του σκάφους και με το οποίο θα είναι δυνατή η επικοινωνία καθ’ όλη 
την διάρκεια των αγώνων. 

5.6. Ο υπεύθυνος του σκάφους – μόνον ένα άτομο -, κατά την τελική διαδικασία 
εγγραφής την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 στις Σπέτσες, θα υποβάλλει ένα 
υπογεγραμμένο αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής μαζί με τα ακόλουθα: 

(α) Δήλωση αποποίησης ευθύνης 

(β) Κατάσταση πληρώματος 

(γ) Κατάσταση – δήλωση ιστίων 

5.7. Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής 
και μετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής. 



5.8. *** Σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν καταμετρηθεί, θα πρέπει 
να επικοινωνήσουν το συντομότερο με την  Αθλητική Γραμματεία του ΝΟΕ. 
ώστε να προγραμματισθεί  έγκαιρα η καταμέτρηση τους που θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί και το ενημερωμένο πιστοποιητικό να έχει υποβληθεί 
στην Αθλητική Γραμματεία του ΝΟΕ μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021. 
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την 
συμμετοχή σκαφών των οποίων το Πιστοποιητικό βαθμού ικανότητας δεν 
έχει υποβληθεί στην Αθλητική Γραμματεία του ΝΟΕ μέχρι την παραπάνω 
ημερομηνία. 

5.9. Το πιστοποιητικό καταμέτρησης όσων σκαφών καταμετρηθούν βάσει του 
άρθρου 5.7 της παρούσας καθώς και όσα πιστοποιητικά τροποποιηθούν μετά 
την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής δεν μπορεί να 
έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της Παρασκευής 18 Ιουνίου και 
ώρα 15:00. Τα στοιχεία στα πιστοποιητικά καταμέτρησης που έχουν εκδοθεί 
μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν 
χωρίς έγκριση της Επιτροπής Ενστάσεων. 

5.10. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει προσκομισθεί το έγκυρο 
πιστοποιητικό καταμέτρησης στην Αθλητική Γραμματεία του ΝΟΕ μέχρι την 
Συγκέντρωση Κυβερνητών, το σκάφος δεν θα γίνει δεκτό στον αγώνα ακόμα 
και αν έχει περιληφθεί στα Φύλλα Έναρξης. 

5.11. Η κατάσταση συμμετεχόντων θα είναι διαθέσιμη, στον επίσημο πίνακα 
ανακοινώσεων, μετά το τέλος της διαδικασίας εγγραφής των σκαφών στην 
Γραμματεία Αγώνων στο Ξενοδοχείο «Poseidonion Grand Hotel» την 
Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021. 

5.12. Δεν θα γίνει δεκτή  συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου της προκήρυξης.  


