Ελληνική Ένωση Κλάσης RG65
RG65 Hellenic Class Association
Καταστατικό – Εσωτερικός Κανονισμός
Καταστατικό

Constitution

Άρθρο Ι. Επωνυμία

Article I. Name

Η Ελληνική επωνυμία της Ένωσης είναι
Ελληνική Ένωση Κλάσης RG65.

The Greek name of the Association is Ελληνική
Ένωση Κλάσης RG65.

H Διεθνής επωνυμία της Ένωσης είναι
RG65 Hellenic Class Association.

The International name of the Association is
RG65 Hellenic Class Association.

Άρθρο ΙΙ. Έμβλημα

Article II. Emblem

Το έμβλημα της Ένωσης είναι το παρακάτω:

The emblem appears as following:

Άρθρο III. Σκοπός

Article III. Object

H προώθηση της κλάσης RG65 στην Ελλάδα,
υπό τους Διεθνείς Κανονισμούς της Κλάσης (ICR)
και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων ως Εθνική Αρχή
της Κλάσης (NCA) για την Ελλάδα, με την αρωγή
της Διεθνούς Ένωσης της Κλάσης RG65 (ICA).

The promotion of the RG65 Class in Greece
under the International Class Rules, and the
development activity as the National Class
Authority (NCA) for Greece in support of the
RG65 International Class Authority (ICA).

Άρθρο IV. Δραστηριότητες

Article IV. Activities

H ενθάρρυνση, πληροφόρηση, παροχή βοήθειας
και τεχνογνωσίας στα μέλη της, η οργάνωση
εκδηλώσεων (αγώνων κ.λ.π.), και η προώθηση
του Αρχαίου Ελληνικού Ολυμπιακού Πνεύματος
μεταξύ των μελών.

Τhe encouragement, provision of information,
assistance and expertise to its members,
organizing events (races, etc.), and promotion of
the Ancient Greek Olympic spirit among its
members.

Άρθρο V. Μέλη

Article V. Membership

Στην Ελληνική Ένωση Κλάσης RG65
μπορούν να εγγραφούν ως μέλη όλοι οι
ιδιοκτήτες και οι υποψήφιοι ιδιοκτήτες σκαφών
RG65.

All the owners and the prospective owners of
a yacht under the class RG65 may become
members of the RG65 Hellenic Class
Association.

Άρθρο VΙ. Οργάνωση

Article VΙ. Organization

Η Ελληνική Ένωση Κλάσης RG65 έχει
συσταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της
Διεθνούς Ένωσης της Κλάσης RG65 (ICA).

The RG65 Hellenic Class Association is
formed under the RG65 International Class
Association regulations.
.

Άρθρο VIΙ. Διοίκηση

Article VIΙ. Administration

Η Ελληνική Ένωση Κλάσης RG65 διοικείται
από εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο.

The RG65 Hellenic Class Association is
administrated by an elected Board of Directors.

Άρθρο VIIΙ. Δικαιοδοσία Καταστατικού

Article VIΙΙ. Juristiction

Η Ιδρυτική Πράξη, το Καταστατικό και οι
Κανονισμοί της Κλάσης διέπουν όλα ανεξαιρέτως
τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Κλάσης RG65.

The Constitution, Bylaws and Class Rules are
binding on all RG65 Hellenic Class Association
members.

Άρθρο ΙΧ. Επικύρωση

Article IX. Ratification

H αρχική επικύρωση της Ιδρυτικής πράξης και
του Καταστατικού θα πραγματοποιηθεί με απλή
πλειοψηφία των μελών της Ελληνικής Ένωσης
Κλάσης RG65.

Initial ratification of the Constitution and By-Laws
will be by simple majority vote of the members of
the RG65 Hellenic Class Association at time of
ratification .

Εσωτερικός Κανονισμός
1. Διοίκηση

Bylaws
. 1. Administration

1.1 Η Διοίκηση της Ελληνικής Ένωσης Κλάσης
RG65 ασκείται από 6μελές Διοικητικό
Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγουν
μεταξύ τους τον Πρόεδρο. Bασικό καθήκον
του Προέδρου είναι να εκπροσωπεί την
Ελληνική Ένωση Κλάσης RG65 ως
Ελληνική Εθνική Αρχή RG65 (National Class
Association–NCA) στο Παγκόσμιο Συμβούλιο
RG65 που λειτουργεί ως η Διεθνής Αρχή της
Κλάσης RG65 (International Class Authority
– ICA).

1.1 The administration of the RG65 Hellenic
Class Association is carried out by a 6
member Board of Directors, whose
members elect among themselves the
President. A basic task of the President is to
represent the RG65 Hellenic Class
Association as the Greek National
Authority RG65 (National Class AssociationNCA) in the World Council RG65 that
serves as the International Class Authority
of RG65 (ICA).

1.2 Εκλογή μελών Δ.Σ.: Κάθε τακτικό μέλος της
Ελληνικής Ένωσης Κλάσης RG65 μπορεί
να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή του
ως μέλος στο Δ.Σ. κατά την διενέργεια των
εκλογών, κάθε 2ετία. Κάθε μέλος μπορεί να
ψηφίσει μέχρι 6 υποψήφιους, από τους
οποίους οι πρώτοι 6 που θα πλειοψηφήσουν
θα συγκροτήσουν το νέο Δ.Σ. για 2ετή
περίοδο.

1.2 Election of Board Directors: Each member
of the RG65 Hellenic Class Association
can stand for election as a member of the
Board when elections are held, every 2
years. Each member can vote up to 6
candidates, of which the first 6 that will
collect the most of the votes will form the
new Board for a 2 year period.

1.3 Άλλα Διοικητικά Καθήκοντα: Το Δ.Σ. μπορεί
να διορίσει άλλα άτομα σε υποστηρικτικές
θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες της Ένωσης.

1.3 Other Administrative Posts: Directors may
appoint other individuals to support posts
as required.

1.4 Επικοινωνία: Εκτός από φυσική μορφή, όλες
οι δραστηριότητες, όπως εκλογές,
ανακοινώσεις, κλπ. μπορούν να γίνονται με
ηλεκτρονικά μέσα ή/και μέσω του Διαδικτύου.
Τα έγγραφα που δημιουργούνται κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής των διάφορων
δραστηριοτήτων της Ένωσης μπορούν να
διατηρούνται ή/και σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι οικονομικοί πόροι πρέπει να είναι
προσβάσιμοι από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή
από αντίστοιχο οριζόμενο μέλος.
Τα θέματα που απαιτούν ψηφοφορία θα
διεξάγονται με βάση μία ψήφο ανά μέλος.

1.4 Communicating: Besides the physical form,
all activities, such as elections,
announcements, etc. can be done
electronically and / or via the Internet.
Documents created during the conduct of
the various activities of the Union can be
maintained and / or in electronic form.
Financial resources must be accessible by
all members of the Board or equivalent
nominated member.
The issues requiring a vote will be
conducted based on one vote per member.

2. Mέλη

2. Membership

Ως μέλη στην Ελληνική Ένωση Κλάσης RG65
μπορούν να εγγράφονται όλοι οι ιδιοκτήτες
σκαφών RG65.

All owners of RG65 boats may become members
of the RG65 Hellenic Class Association.

3. Εγγραφή σκαφών

3. Registration of Boats

1.1 Αριθμός Αναγνώρισης Γάστρας: Κάθε
σκάφος RG65 παίρνει έναν μοναδικό αριθμό
γάστρας από την Ένωση, ο οποίος αναγράφεται
ανεξίτηλα στο εσωτερικό της και είναι
προσβάσιμος όποτε αναζητηθεί.

1.1 Hull Identification number: Each RG65 vessel
is provided from the Union with a unique hull
number, which is indelibly marked internally and
accessible whenever asked.

2.2 Αριθμός πανιών: Σε κάθε σκάφος χορηγείται
από την Ένωση αριθμός πανιών κατόπιν
αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

2.2 Each boat is provided by the Association with
a sail number upon request.

