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1o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Αγαπητοί φίλοι,
Σας ενημερώνουμε ότι διοργανώνεται Περιφερειακός Αγώνας στην κατηγορία
«Χρονομέτρησης Κύκλου‐Προσγειώσεων Ακριβείας», που θα διεξαχθεί
στο
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΑΤΟΙΟΥ (LGTT), με διαχειριστή την Αερολέσχη ΑΘΗΝΩΝ, το Σάββατο
16/11/2019. Εναλλακτική ημερομηνία η επομένη 17/11/2019.
O Κανονισμός του αγωνίσματος,
http://www.elao.gr/web/ga2.htm

βρίσκεται

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

Ο Διευθυντής του αγώνα και η Ελλανόδικος Επιτροπή θα οριστούν με πρόταση της
Επιτροπής Γεν. Αεροπορίας και έγκριση του ΔΣ της ΕΛΑΟ.
Την σχεδίαση του αγώνα θα επιμεληθεί ο Διευθυντής Αγώνα.

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία‐μέλη της ΕΛ.Α.Ο, που είναι ταμειακά
ενήμερα, με αθλητές τους, κατόχους αριθμού αθλητικού μητρώου της ΕΛΑΟ για την
κατηγορία της Γεν. Αεροπορίας.
Η δήλωση συμμετοχής των αθλητών. πρέπει να γίνει μέσω του σωματείου τους με την
συμπλήρωση του σχετικού Παραρτήματος Α (αποστέλλεται, συνημμένα), η οποία
πρέπει, για να έγκυρη, να φέρει υπογραφές και σφραγίδα του Σωματείου. H τελευταία
προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής είναι η 8η Νοεμβρίου 2019 μέχρι την 14:30
τοπική ώρα, στη διεύθυνση : elaoinfo@elao.gr και στο email της Αερολέσχης Αθηνών :
info@athensairclub.gr .
 Σημειώνεται, και θα τηρηθεί αυστηρά, ότι συμμετοχές που θα παραληφθούν μετά από
την παραπάνω προθεσμία, δεν θα γίνουν δεκτές.
 O αγώνας Θα διεξαχθεί με εφαρμογή των νέων Local rules δηλ. επιτρέπεται n
συμμετοχή (ως συγκυβερνήτη) αθλητή/τριας μη κατόχου πτυχίου χειριστού, υπό την
προϋπόθεση να είναι κάτοχος αεραθλητικής ταυτότητας της ΕΛ.Α.Ο, σε ισχύ. Για τον
λόγο αυτό παρακαλούνται τα σωματεία όπως φροντίσουν έγκαιρα την έκδοση
αθλητικής ταυτότητας αθλητών τους που επιθυμούν να λάβουν μέρος

• To παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 30 € κατ' άτομο και καταβάλλεται
σύμφωνα με όσα το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ορίζει. Θα καταβληθεί σε μετρητά την ημέρα της
ενημέρωσης πληρωμάτων. Το παραπάνω παράβολο καλύπτει μόνο οργανωτικά έξοδα.
Όλα τα υπόλοιπα έξοδα των αθλητών θα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους.

• Καύσιμο : οι συμμετέχοντες θα πρέπει με μέριμνά τους να φροντίσουν για επαρκείς
ποσότητες (για κάθε α/φ) και η ΕΛ.Α.Ο. δεν θα μεσολαβεί για την προμήθεια του
καυσίμου.
Συνοπτικό Πρόγραμμα Αγώνων:
 Παρασκευή 15/11/2019 Άφιξη πληρωμάτων και γνωριμία με τον Χώρο /
πτήσεις προπονήσεως (μετά τις 14:30L και σε συνεννόηση με Δ/ντη Αγώνα)
 Σάββατο 16/11/20Ι9 Αγωνιστική Ημέρα
 Κυριακή 17/11/2019 Εναλλακτική / Ημέρα αναχώρησης.
Ανάλογα με τις τελικές συμμετοχές θα ανακοινωθεί στο επόμενο ενημερωτικό δέλτιο ο αριθμός
των γύρων που θα πραγματοποιηθούν.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες δήλωσης συμμετοχής στον Αγώνα.
Θα ακολουθήσουν και άλλα ενημερωτικά δελτία τα οποία θα εκδοθούν με μέριμνα της
Αερολέσχης Αθηνών.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στο ΤΑΤΟΙ θα λάβει χώρα η ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής
Γενικής Αεροπορίας, σε ώρα και αίθουσα που θα γνωστοποιηθούν, εγκαίρως.
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