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ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS INSPECTION CARD - CATEGORY 5 (INSHORE RACES) 
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 (INSHORE) 

Category 5: Short races, close to shore in relatively warm and protected waters where adequate shelter  

and/or effective rescue is available all along the course held in daylight only (OSR APPENDIX J) 

The present inspection card is based on ISAF Offshore Special Regulations 2014-2015 (with amendments for 2015) 

 

 

Yacht:___________________________________ Sail No:______________Date: ___/___/___ 
Person in charge/Owner/Skipper/Representative:____________________Signed:___________ 
Inspector: ______________________________________ Signed:_______________________ 
Comments: ____________________________________ Πλήθος ατόμων πληρώματος / Number of crew members: ___ 
 
The full compliance with ISAF Offshore Special Regulations (OSR, http://www.sailing.org) is the sole responsibility of the person 
in charge and it cannot be limited to the present inspection card (OSR 1.02). 
Η πλήρης συμμόρφωση με τους κανονισμούς ISAF Offshore Special Regulations (OSR, http://www.sailing.org) είναι ευθύνη του 
υπευθύνου του σκάφους και δεν περιορίζεται στο παρόν φύλλο επιθεώρησης (OSR 1.02). 
 

Show the following / Επιδείξατε τα εξής: OSR # Comment 

Compass (hand-held is acceptable). 
Πυξίδα (χειρός αποδεκτή). 

3.24.1b 
 

Fire extinguisher (one) required if electrical system, engine or stove on board. 
Πυροσβεστήρας (ένας), εφόσον υπάρχει ηλεκτρικό σύστημα, μηχανή ή συσκευή μαγειρέματος στο σκάφος. 

4.05.1 
 

Lifejackets for the whole crew fitted with: whistle, retro-reflective tape, yacht’s or wearer's name. 
Σωσίβια για όλο το πλήρωμα με σφυρίχτρα, ανακλαστικές λουρίδες, όνομα σκάφους ή φέροντος ατόμου. 

5.01.1 
 

A companionway hatch shall have any blocking devices secured to the yacht (e.g. by lanyard) to prevent 
loss. 
Τα τμήματα της πόρτας της φάλκας πρέπει να είναι ασφαλισμένα στο σκάφος (π.χ. με σκοινί) ώστε να μην χάνονται. 

3.08.4b(ii) 

 

Anchor (one). 
Άγκυρα (μία). 

4.06.1 
 

Bilge pump, one, manual. 
Μια χειροκίνητη αντλία νερού. 

3.23.5e 
 

One bucket, of min 9 liters capacity, with lanyard. 
Ένας κουβάς χωρητικότητας τουλάχιστον 9 λίτρων, με σχοινί. 

3.23.5f 
 

Lifebuoy with drogue or Lifesling without a drogue. With yacht’s name, retro-reflective tape. 
Σωσίβιο ρίψης με μικρή πλωτή άγκυρα ή Lifesling χωρίς πλωτή άγκυρα. Με όνομα σκάφους, αντανακλαστικές λουρίδες. 

4.17 
4.22.1 

 

Heaving line 15-25m readily accessible to the cockpit or helm. 
Σχοινί έλξης 15-25m εύκολα προσβάσιμο στο κόκπιτ ή κοντά στο τιμόνι. 

4.24 
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