
 
 

Να

Tηλ.: +30 2

ΕΠΙΤΡ
H

 

 
ΕΓΚΥΚΛ

 
 
 
ΠΡΟΣ 
 
 
ΘΕΜΑ 1 
ΘΕΜΑ 2 
  
 
 
ΘΕΜΑ 1:
 
 Η
τη χαρά
Ολυμπια
Χαλανδρ
Ετήσιας 
 Ε
 Π
σκαφών 
είναι δια
 

  
ΘΕΜΑ 2:
 
 Η
νέους κ
2016 και
 Η
Ανοικτής
θεμάτων
σύμφων
 
1)    Η

ο
2)    Κ
3)    Ο
 

   

 
αυταθλητική Μαρ

ΤΘ.: 78
210 9404825 (3) • 

ΡΟΠΗ ΑΝΟΙ
HELLENIC  OFF

ΛΙΟΣ 01/16 

:  ΤΟΥΣ
: ΤΟΥΣ

:  ΑΠΟ
:  ΠΑΝ

:  ΑΠΟΝΟ

Η  Επιτροπή
ά να σας πρ
ακή Επιτροπ
ρίου και σε α
Γενικής Κατ
Επιπλέον θα 
Παρακαλούν

ν που θα βρα
αθέσιμα από 

: ΠΑΝΕΛΛΗΝ

Η Πανελλήνι
ανονισμούς 
ι ώρες 10:30
Η ΕΑΘ  καλ
ς Θαλάσσης
ν που προτίθ
να με τα ακόλ

Η Επιτροπή 
οποίες θα αν
Κάθε ομιλητ
Ο χρόνος της

ρίνα Δήμου Καλλ
8550, 176 02 Τζιτζ

fax: +30 210 940

ΚΤΗΣ ΘΑΛΑ
FSHORE COMM

Σ ΟΜΙΛΟΥΣ Π
Σ ΚΑΤΑΜΕΤ

ΟΝΟΜΗ ΕΤΗΣ
ΝΕΛΛΗΝΙΑ Σ

ΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

 Ανοικτής Θ
ροσκαλέσει 
πή (ΕΟΕ), Δ
απόσταση πε
τάταξης (Ran
 γίνει η ετήσ

νται οι Όμιλο
βευθούν. Τα
τη 16η Ιανου

ΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑ

ια Συνδιάσκε
2016, θα πρ
-14:30. 
εί  τους Ομί

ς, να αποστ
θεται να αναπ
λουθα:  

Ανοικτής Θ
νακοινώσει μ
ής θα τοποθε
ς τοποθέτηση

www
λιθέας eath
ζιφιές 
03113 

ΑΣΣΗΣ
MITTEE

ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑ
ΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤ

ΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨ

Σ ΓΕΝΙΚΗΣ Κ

αλάσσης της
το Σάββατο

Δημητρίου Β
ερίπου εκατό
nking List) Ε
σια απονομή 
οι να ενημερ
α οριστικά απ
υαρίου 2016

ΑΣΚΕΨΗ ΟΜΙ

εψη των Ομίλ
ραγματοποιη

ίλους που δι
είλουν μέχρ
πτύξει ο εκπ

Θαλάσσης θα
με την έναρξ
ετείται χωρισ
ης θα οριστε

w.offshore.org.g
h@offshore.org.g

 

 

ΑΝΩΝΟΥΝ Α
ΤΗΜΑΤΩΝ O

ΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞ
ΨΗ ΟΜΙΛΩΝ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ς Ελληνικής
ο 6 Φεβρου
Βικέλα 52 (
ό μέτρων απ

ΕΑΘ 2015 όλω
Ranking Lis
ρώσουν τα μ
ποτελέσματα
στο δικτυακ

ΙΛΩΝ & ΕΝΗ

ίλων, καθώς 
ηθεί στα γρα

ιοργανώνουν
ρι 30/1/2016
πρόσωπος το

α κατατάξει 
ξη. 
στά για τα θέ
εί ανάλογα με

gr 
gr Marina K

P.O.Box: 
Tel.: +30 

 
     ΕΛΛΗΝ

 HELLEN

 

 

ΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟ
RC & IRC   

ΞΗΣ Ε.Α.Θ. 2
& ΕΝΗΜΕΡΩ

Σ ΕΑΘ 2015

Ιστιοπλοϊκή
υαρίου 2016
(παράδρομος
ό το Ολυμπι

ων των περιο
st σκαφών J2
μέλη τους (κ

α της Ετήσιας
κό τόπο της Ε

ΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑ

και η ενημέ
αφεία της ΕΙ

ν Αγώνες ή 
6 τους τίτλο
ους κατά την

τα θέματα 

έματα της κά
ε το πλήθος 

 
Kallitheas, Athens

78550, 176 02 Gr
210 9404825 (3) 

ΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠ
IC  SAILING FE

    α

ΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝ

2015 
ΩΣΗ ΚΑΤΑΜ

ής Ομοσπονδ
και ώρα 1

ς Κηφισίας)
ακό Στάδιο, 

οχών της Ελλ
24. 
κυβερνήτες 
ς Γενικής Κα
ΕΑΘ (www.of

ΑΤΑΜΕΤΡΗΤ

ρωση των κα
Ο, την Κυρι

έχουν στη δ
ους και σύν

συζήτηση, η

προς συζήτ

θε ενότητας
των ομιλητώ

s 
reece 

) • fax: +30 210 94

ΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟ
EDERATION 

12 Ιανουαρ
αρ. πρωτ.: 16

ΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑ

ΜΕΤΡΗΤΩΝ 2

δίας έχει την
19:30 στην 
) στην περ
για την Απο

λάδος.  

και πληρώμ
ατάταξης της
ffshore.org.g

ΤΩΝ 2016 

αταμετρητών
ιακή 7 Φεβρ

δύναμή τους
ντομη περίλ
η οποία θα δ

τηση σε ενό

ς. 
ών και των θε

403113 

ΟΣΠΟΝΔΙΑ

ρίου 2016 
60113001      

ΛΑΣΣΗΣ    

2016 

ν τιμή και 
Ελληνική 
ιοχή του 

ονομή της 

ματα) των 
ς ΕΑΘ  θα 
gr). 

ν για τους 
ρουαρίου 

ς αθλητές 
ηψη των 
διεξαχθεί 

τητες τις 

εμάτων. 

                      



ΕΠΙΤΡ
HE

 

 

Οι Όμιλο
30/1/201
 
 Σ
απασχολ
τρόπων α
 
 Κ
ΕΑΘ καθ
2016. 
 
 Σ
Ομίλων 
περιφέρ
γνωστοπ
ενδεχομ
  
 
 
 
 
 
 

ΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚ
ELLENIC  OFFS

οι θα πρέπει
16.  

Σκοπός της σ
λούν τους Ομ
αντιμετώπισ

Κατά τη διά
θώς και όλω

Στο τέλος τη
οι οποίοι διο

ρειάς τους, 
ποιήσουν στ
μένως προτίθ

ΚΤΗΣ ΘΑΛΑ
SHORE COMM

ι να ορίσουν

συνάντησης 
μίλους που δ
ής τους.  

ρκεια της σ
ων τους παρε

ς συνάντηση
οργανώνουν 

να παρουσ
τους υπόλο
θενται να προ

ΣΣΗΣ
MITTEE

ν τους εκπρο

είναι η  κατ
διοργανώνου

συνάντησης θ
ευρισκομένω

ης, όπως κάθ
έναν αγώνα

σιάσουν τα 
ιπους συμμ
οσφέρουν για

2 

οσώπους του

ταγραφή των
υν αγώνες ιστ

θα πραγματο
ων για τους ν

θε χρόνο, θα 
α που απευθ

ιδιαίτερα χ
μετέχοντες σ
α την προσέλ

 
 ΕΛΛΗΝΙ

  HELLENIC

 

υς με επιστο

ν αγωνιστικώ
τιοπλοΐας αν

οποιηθεί ενη
νέους κανον

δοθεί η δυν
ύνεται σε αγ
χαρακτηριστ
στη συνδιάσ
λευση ιστιοπ

ΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛ
C  SAILING FED

λή τους (e-m

ών και οργαν
νοικτής θαλάσ

ημέρωση τω
νισμούς IMS

νατότητα στου
γωνιζόμενου
τικά της δι
σκεψη, τις 
πλόων από άλ

ΛΟΪΚΗ ΟΜΟ
DERATION 

mail ή fax), 

νωτικών θεμά
σσης και η σ

ων καταμετρ
S, ORC και IR

υς εκπροσώ
υς πέραν εκε
ιοργάνωσης,

διευκολύνσ
λλες περιφέ

ΣΠΟΝΔΙΑ 

μέχρι τις 

άτων που 
συζήτηση 

ητών της 
RC για το 

πους των 
είνων της 
 και να 

σεις που 
έρειες.  


