ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ F5J-GR
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ 2019»

H Ένωση Αερομοντελιστών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την ΕΛ.Α.Ο., το Τμήμα Αερομοντελισμού της
Αερολέσχης Σερρών και την Ένωση Αερομοντελιστών Μουδανιών, προκηρύσσει το 10ο «Μακεδονικό
Έπαθλο» το οποίο περιλαμβάνει τους παρακάτω 6 αγώνες, που πρόκειται να διεξαχθούν σύμφωνα με τις
ημερομηνίες του αγωνιστικού προγράμματος της ΕΛ.ΑΟ. για το έτος 2019 στην κατηγορία ηλεκτρικών
ανεμοπτέρων F5J-GR .
1.

31 Μαρτίου Περιφερειακός αγώνας της Ε.Α.Θ.

2.

7 Απριλίου Αγώνας Κυπέλλου Αερολέσχης Σερρών

3.

12 Μαΐου Περιφερειακός αγώνας Ε.Α.Θ.

4.

21 & 22 Μαΐου Πανελλήνιος Αγώνας ΕΛ.Α.Ο.- Ε.Α.Θ.

5.

20 Οκτωβρίου Περιφερειακός αγώνας Ε.Α.Μ. (Μουδανιά)

Συμμετοχές
Δηλώσεις συμμετοχής για το «Μακεδονικό Έπαθλο» αποστέλλονται στη ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Α.Θ.
eathclub@gmail.com και πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν Ονοματεπώνυμο - Σωματείο και τηλέφωνα/email επικοινωνίας.
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν όλα τα μέλη αναγνωρισμένων από την ΕΛ.Α.Ο.
αερομοντελιστικών Σωματείων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής για το Μακεδονικό Έπαθλο» είναι η 31/03/2019
(μέχρι πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα ανεξαρτήτως τέλεσής του η όχι).

Βαθμολογία:
Η βαθμολογία του επάθλου βασίζεται στην σχετική κατάταξη των αθλητών που έχουν δηλώσει συμμετοχή
σε κάθε ένα από τους ανωτέρω αγώνες και έχει ως εξής:
Ο 1ος αθλητής παίρνει 25 βαθμούς και οι υπόλοιποι ως εξής: 20-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2 βαθμούς και ο
15ος αθλητής 1βαθμό, δηλ, βαθμολογούνται οι πρώτοι 15 αθλητές σε κάθε αγώνα, και όλοι οι υπόλοιποι
παίρνουν 0 βαθμούς. Αν κάποιος αθλητής δεν πάρει μέρος σε κάποιον αγώνα τότε αυτός παίρνει 0
βαθμούς για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Ο Πανελλήνιος Αγώνας πριμοδοτεί με 5 βαθμούς τον κάθε αγωνιζόμενο που παίρνει κατάταξη
βαθμολόγησης. Έτσι η βαθμολογία για τον Πανελλήνιο είναι ως εξής:
Ο 1ος αθλητής λαμβάνει 30 βαθμούς και ακολουθούν οι υπόλοιποι αθλητές με 25-20-18-16-15-14-13-1211-10-9-8-7 βαθμούς και ο 15ος 6 βαθμούς και όλοι οι υπόλοιποι παίρνουν 0 βαθμούς.
Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου αγώνα, αφαιρείται η χειρότερη βαθμολογία για κάθε αθλητή και
βγαίνει η σειρά κατάταξης των αθλητών. Σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία για τις 3 πρώτες θέσεις,
τότε προσμετρείται και η απορριφθείσα βαθμολογία. Αν και σε αυτή την περίπτωση εξακολουθεί να
υπάρχει ισοβαθμία, τότε αθροίζονται οι βαθμοί ποινής (των ισοβαθμούντων αθλητών) από όλους τους
γύρους (και των απορριφθέντων) των πέντε αγώνων και ο αθλητής με τους λιγότερους βαθμούς ποινής
ανακηρύσσεται νικητής.
Εάν και σε αυτήν την περίπτωση ισοβαθμούν τότε καταλαμβάνουν εξίσου την ίδια θέση στην τελική
κατάταξη του επάθλου.
Για να είναι έγκυρη η διεξαγωγή του «Επάθλου», απαιτείται η διεξαγωγή τουλάχιστον 3 αγώνων. Στην
περίπτωση αυτή, δεν αφαιρείται η χειρότερη βαθμολογία.
Έπαθλα / Βραβεύσεις:
Στους τρεις πρώτους νικητές ο διοργανωτής θα απονείμει κύπελλα και σε όλους αναμνηστικά διπλώματα
κατά την τελετή της βασιλόπιτας της Ε.Α.Θ. Μπορούν να υπάρξουν και άλλες αθλοθετήσεις τρίτων μετά
από συνεννόηση.
Οργάνωση:
Η επιτροπή αποτελεσμάτων (αρμόδια για την εξαγωγή της βαθμολογίας) αποτελείται από τρία μέλη της
Ε.Α.Θ. τους Τερζήμπαση Σπύρο , Σταμάτη Πέτρο και Παπαδόπουλο Βασίλη.
Η επιτροπή αποτελεσμάτων χειρίζεται μόνον τα επίσημα τελικά αποτελέσματα κάθε αγώνα. Τυχόν
ενστάσεις επί των προσωρινών ή τελικών αποτελεσμάτων υποβάλλονται και εξετάζονται από την ίδια
Επιτροπή.
Διευκρινίσεις:
·
Η δήλωση συμμετοχής στο Μακεδονικό Έπαθλο είναι εντελώς ανεξάρτητη από την δήλωση
συμμετοχής του οποιουδήποτε αθλητή σε κάθε έναν από τους αγώνες που θα διεξαχθούν. Δηλαδή η
δήλωση συμμετοχής στο έπαθλο ΔΕΝ συνεπάγεται αυτόματη δήλωση συμμετοχής στους αγώνες που το
απαρτίζουν.

·
Σε περίπτωση αναβολής κάποιου αγώνα, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του αγώνα που θα
τελεσθεί στην νέα ημερομηνία που θα ορίσει ο οργανωτής Σύλλογος.
·
Σε περίπτωση οριστικής μη διεξαγωγής κάποιων αγώνων, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα
των υπολοίπων αγώνων.

