ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών
2012
1o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της, με ενασχόληση στο αεράθλημα
των Υπερελαφρών, να λάβουν μέρος στους Πανελλήνιους Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών στις
κατηγορίες AL1, AL2, WL1, WL2 σε πολλαπλά αγωνίσματα, εφ’ όσον υπάρχουν περισσότερα από 4
συμμετοχές ανά κατηγορία. Οι αγώνες θα γίνουν στο πεδίο της Χορτερού Σιντικής, που χρησιμοποιεί η
Αερολέσχη Σερρών, το Σάββατο και Κυριακή 9 και 10 Ιουνίου 2012, με εναλλακτική ημερομηνία 16 και 17
Ιουνίου 2012. Οι αγώνες αυτοί προσμετρούνται στην αξιολόγηση των σωματείων.

 Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες,
καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στην ΕΛΑΟ και την Αερολέσχη Σερρών,
το αργότερο έως την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 15:00. Συμμετοχές πέραν αυτής
της ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται δεκτές.
Ακολουθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες για τον αγώνα.:
1. Αγώνας :
Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών στις κατηγορίες AL1, AL2, WL1, WL2. Δεν υπάρχει περιορισμός στον
αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε σωματείο.
Για να διεξαχθούν οι αγώνες θα πρέπει να έχουν δηλώσει συμμετοχή τουλάχιστον 4 αθλητές ή
πληρώματα ανά κατηγορία.
Στους αγώνες θα επιτραπεί η συμμετοχή μόνο σε όσους εκ των αθλητών πληρούν τα προβλεπόμενα από
τον Κανονισμό Εκμετάλλευσης ΥΠ.Α.Μ. της Υ.Π.Α. (ΦΕΚ 1360Β/2-9-2010). Το ίδιο ισχύει και για τις
ΥΠ.Α.Μ..

2. Ημερομηνίες - Πρόγραμμα αγώνων :
Παρασκευή 8 Ιουνίου
ΣάβΣάββατο 9 Ιουνίου

Κυριακή 10 Ιουνίου

- Άφιξη και Δοκιμαστικές πτήσεις
- Άφιξη αθλητών στο Αεροδρόμιο

08:00

Τελετή έναρξης αγώνων

08:30

Ενημέρωση αθλητών Υπερελαφρών Weight Shift

09:00

Έναρξη Αγώνων Υπερελαφρών Weight Shift

09:30

Έκδοση αποτελεσμάτων, ενστάσεις

17:00

- Άφιξη αθλητών στο Αεροδρόμιο

08:00

Ενημέρωση αθλητών Υπερελαφρών 3axis

09:30

Έναρξη αγώνων Υπερελαφρών 3axis

10:00

Τέλος πτήσεων - Έκδοση αποτελεσμάτων - Ενστάσεις

12:30
1

Τελετή λήξης – Απονομή επάθλων

15:00

Όποιος αθλητής δεν είναι παρών στην ενημέρωση των αθλητών της κατηγορίας που συμμετέχει, θα
αποκλειστεί από την συνέχεια των αγώνων. Δεν θα γίνονται πτήσεις αγώνων πέραν της 19:00 μμ. Το
ωρολόγιο πρόγραμμα είναι δυνατόν να αλλάξει, αναλόγως με την συμμετοχή αθλητών σε κάθε
κατηγορία. Το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο.
3. Οργανωτής :
Οργανωτής είναι η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία. Την επίβλεψη έχει η Επιτροπή Υπερελαφρών και
την εκτέλεση έχει αναλάβει η Αερολέσχη Σερρών.
4. Χώρος Αγώνων :
Πεδίο Χορτερού Σιντικής.

5. Διευθυντής Αγώνα/Ελλανόδικος Επιτροπή
Τα ονόματα του Διευθυντή Αγώνα και της Ελλανόδικου Επιτροπής θα ανακοινωθούν.

6. Κριτές :
Την κάθε κατηγορία θα κρίνει ο προβλεπόμενος από τους κανονισμούς αριθμός κριτών. Ως κριτές θα
επιλεγούν άτομα από εκείνα που θα έχουν παρακολουθήσει την σχετική εκπαίδευση.

7. Αθλητές :
Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της ΕΛΑΟ. Το σωματείο του
επίσης δεν πρέπει να έχει οικονομικές εκκρεμότητες, δηλαδή θα πρέπει να έχει πληρώσει και
την συνδρομή του για το 2012 στην ΕΛ.Α.Ο Κάθε σωματείο εκτός από τους αθλητές, οφείλει να
δηλώσει και τον αρχηγό της ομάδας. Αρχηγός Ομάδας είναι δυνατόν να είναι και αθλητής που
συμμετέχει στους αγώνες. Είναι δυνατόν επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή
Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί
μεταξύ των δύο χωρών.

8. Κανονισμοί Αγώνων :
Οι τρέχοντες κανονισμοί: «Διεθνής Αεροναυτική Ομοσπονδία Αθλητικός Κώδικας Section 10 –
Υπερελαφρά και Paramotors Κατηγορία R - Αρχή ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2009» είναι αναρτημένοι
στο
Διαδίκτυο
(www.elao.gr)
και
ποιο
συγκεκριμένα
στο
http://microlights.elao.gr/docs/sc10_2009gr.pdf. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την πιστότητα της
μετάφρασης, το Αγγλικό κείμενο του κανονισμού θα θεωρείται εκείνο σύμφωνα με το οποίο θα
διεξαχθούν οι αγώνες και θα κριθούν οι οποιεσδήποτε ενστάσεις.

9. Συχνότητες Επικοινωνίας :
Η συχνότητα επικοινωνίας με το πεδίο του Χορτερού είναι η 119.700.

10. Πληροφορίες Πεδίου :
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Όνομα

Συντεταγμέ
νες

Υψόμετ
ρο

Χορτερό

Διάδρομοι
18/36 650 m X 20 m - Χώμα

(ΖΖΖΖ)
Ν41ο 13΄

38,9΄΄
Ε23ο 21΄ 49,8΄΄
(ARP)

187 ft

RWY18: TORA/TODA/ASDA 650m, LDA
530m
RWY36: TORA/TODA/ASDA 650m, LDA
530m

Άλλες πληροφορίες
Τηλ. 6978185851
Fire Protection CAT I
Υποβολή σχεδίου πτήσης
υποχρεωτική ακόμη και
για τοπικές πτήσεις,
σύμφωνα με AIP GREECE,
VOL I, RAC 1-1-6,
PAR.2.2.9

11. Φωτογραφικές Μηχανές :
Κάθε πλήρωμα θα πρέπει να φέρει μαζί του compact ψηφιακή φωτογραφική μηχανή εστιακής
απόστασης ισοδύναμης με αναλογική 30 έως 60 mm με φιλμ 35 mm, με αποθήκευση φωτογραφιών σε
τυποποιημένη κάρτα μνήμης. Οι φωτογραφικές μηχανές θα χρησιμοποιηθούν από κάθε πλήρωμα κατά
την εκτέλεση των tasks.

12. Υποβολή Ενστάσεων :
Είναι δυνατόν να υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με τους αγωνιστικούς κανονισμούς της FAI. Η ένσταση
για να συζητηθεί, πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ποσό 50 € το οποίο θα επιστραφεί στο
σωματείο, σε περίπτωση που η ένσταση του γίνει δεκτή.
Ένσταση είναι δυνατόν να υποβληθεί μόνο από τον αρχηγό της ομάδας, συμμετέχοντος σωματείου. Το
σωματείο θεωρείται ότι μετέχει των αγώνων εφόσον αθλητής του, καταρχάς δηλώσει συμμετοχή και
παρουσιαστεί έγκαιρα στην γραμματεία του αγώνα. Στην ένσταση θα πρέπει να αναγράφεται το άρθρο
του κανονισμού το οποίο παραβιάστηκε.

13. Έπαθλα
Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους νικητές κάθε Κατηγορίας και αναμνηστικά διπλώματα
σε όλους τους συμμετέχοντες

14. Ασφάλιση
Οι συμμετέχοντες αθλητές είναι υπεύθυνοι για τη κατά νόμο ασφάλιση των αεροσκαφών τους για
αστική ευθύνη έναντι τρίτων που πρέπει υποχρεωτικά να έχουν τα συμμετέχοντα αεροσκάφη, η
διοργάνωση δεν θα ασφαλίσει επιπροσθέτως τους αθλητές για την περίοδο των αγώνων. Στο δικαίωμα
συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται κανένα ποσό σχετικά με επιπρόσθετη ασφάλιση.

15. Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζετε σε 20 € ανά πλήρωμα.

16. Επικοινωνία :
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είναι δυνατόν να επικοινωνείτε με τους κ.κ. Βασιλείου Γεώργιο, τηλ.
6972219520 και Μαδεμλή Ιωάννη, τηλ. 6932399651 email johnmademlis@usa.net. Πληροφορίες
επίσης στο δικτυακό τόπο της Αερολέσχης Σερρών http://www.serresairclub.gr.
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Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν στην ΕΛ.Α.Ο ΚΑΙ στην γραμματεία της
Αερολέσχης Σερρών. εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Λεπτομέρειες στην δήλωση συμμετοχής που
επισυνάπτεται.

17 Νέα Ενημέρωση :
Θα εκδοθεί 2ο Ενημερωτικό δελτίο την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 που θα περιέχει όλες τις τελευταίες
πληροφορίες για τον αγώνα και τους συμμετέχοντες. Θα σταλεί μόνο στα σωματεία που θα έχουν
δηλώσει συμμετοχή.
18 Άλλες Πληροφορίες :
Α) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Στην περιοχή λειτουργούν τα ακόλουθα ξενοδοχεία τα οποία θα έχουν ειδικές τιμές για τα πληρώματα
και τους επισκέπτες τις ημέρες των αγώνων:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

OLYMPIC HOTEL

Παλατίδη 1, Σιδηρόκαστρο

23230-23811

HOTEL AGNANTIO

Σιδηρόκαστρο

23230-28200

PIGI HOTEL

6ο χλμ Σιδηροκάστρου - Προμαχώνα, Σιδηρόκαστρο

23230-22422

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με τον κ. Τριανταφύλλου Δημήτριο, τηλ.
6978185851

Β) ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Το Σάββατο 9/6/2012 είναι προγραμματισμένες, ειδικά για τους αγώνες, οι ακόλουθες οδικές εκδρομές,
τις οποίες μπορούν να ακολουθήσουν όσα πληρώματα επιθυμούν και είναι δωρεάν:


Ώρα 12:00: Επίσκεψη και ξενάγηση στο οχυρό Ρούπελ της γραμμής Μεταξά και κατόπιν φαγητό
στο Άγκιστρο, όπου λειτουργούν παραδοσιακά ΣΠΑ



Ώρα 17:00: Γύρος της λίμνης Κερκίνης μέσω της παραλίμνιας οδού (παραλίμνιο δάσος, χωριό
Αγγελόπουλου, φράγμα κ.α.) και κατόπιν καφές στο γραφικό χωριό των Άνω Ποροϊων

Γ) ΦΥΛΑΞΗ Α/ΦΩΝ
Θα υπάρχει βραδινή φύλαξη των αεροσκαφών από εταιρία security στο αεροδρόμιο του Χορτερού.

Δ) ΚΑΥΣΙΜΑ
Θα διατεθεί ποσότητα καυσίμου ΔΩΡΕΑΝ στα πληρώματα που θα συμμετέχουν στον αγώνα.

Ε) ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Το Σάββατο 9/6/2012 το βράδυ ο Δήμος Σιντικής θα παραθέσει δείπνο στα πληρώματα σε ταβέρνα της
περιοχής.
Την Κυριακή 10/6/2012 η τελετή λήξης των αγώνων και οι απονομές θα πραγματοποιηθούν στις
πισίνες του Σιδηροκάστρου, όπου τα πληρώματα και οι συνοδοί θα έχουν την ευκαιρία να δροσιστούν
στα δροσερά νερά τους.
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Πανελλήνιοι αγώνες ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, 9-10 Ιουνίου 2012
Δήλωση Συμμετοχής για αεροσκάφη 3axis & Weight Shift
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Διεύθυνση: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αρχηγός Ομάδας

Πλήρωμα 1

Πλήρωμα 2

Πλήρωμα 3

Πλήρωμα 4

Πλήρωμα 5

............................
Τύπος 3axis ή
weight shift

Νηολόγιο
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Τηλέφωνο :
Fax
:
E-mail
:

Ασφαλιστική
Εταιρεία

Κυβερνήτης
Αρ. Αδείας ΥΠΑΜ

Συγκυβερνήτης
Αρ. Αδείας ΥΠΑΜ
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΧΟΡΤΕΡΟ

 95 OCT

……… lt

 100 OCT

……… lt

Υπογραφή Αρχηγού Ομάδας
Παρακαλώ να επιστραφεί συμπληρωμένη μέχρι την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 15:00
στην ΕΛ.Α.Ο, Fax 210-9649 547, E-mail : elaoinfo@elao.gr
και στην Αερολέσχη Σερρών, Email: johnmademlis@usa.net
Σφραγίδα Σωματείου

