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                     ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ              
 

             ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ   
 

                   ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 
 
 
 

 
 

Αρ. Πρωτ.: 01 ΗΜΝΙΑ: 08 Φεβρουαρίου 2023 

ΠΡΟΣ : Σωματεία με Ενασχόληση την Γενική Αεροπορία 

ΘΕΜΑ: Περιφερειακός Αγώνας Γενικής Αεροπορίας  

1o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

1 Γενικά 

Οι Αερολέσχες ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ και ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, κατόπιν πρότασής τους και απόφασης του 
Δ.Σ. της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛ.Α.Ο.), προσκαλούν όλα τα σωματεία μέλη της, 
με ενασχόληση στο αεράθλημα της Γενικής Αεροπορίας (Γ.Α.),  να λάβουν μέρος στον Περιφερειακό  
Αγώνα Γ.Α.  
Ο Αγώνας θα διεξαχθεί στο αεροδρόμιο του ΤΑΤΟΙΟΥ το Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2023  με εναλλακτική ημερομηνία το Σάββατο και Κυριακή 18 και 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 

σύμφωνα με τον Εθνικό κανονισμό Γ.Α. « ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 
ΚΥΚΛΟΥ» έκδοσης 2010 και  προσμετρείται  στην αξιολόγηση των σωματείων.  

Σε συνέχεια των παραπάνω, τα σωματεία που επιθυμούν, να λάβουν μέρος στον εν λόγω αγώνα, θα 
πρέπει να υποβάλλον συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο στην Αερολέσχη Μεσογείων email: 
info@mesogeion-aeroclub.gr με κοινοποίηση στην Ε.Γ.Α. (gac@elao.gr) το αργότερο μέχρι την Κυριακή 
05/03/2023 και ώρα  22:00. Συμμετοχές πέραν αυτής της ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται 
δεκτές. 

2 Πληροφορίες για την διοργάνωση 

2.1 Συμμετοχές 

2.1.1 Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι Αθλητές των Σωματείων της ΕΛ.Α.Ο. που είναι κάτοχοι Αθλητικής 
Ταυτότητας για το Άθλημα της Γενικής Αεροπορίας και διαθέτουν Κάρτα Υγείας Αθλητή σε ισχύ, 
περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Α.Ο. (https://elao.gr/web/kartaygeias2019.htm). 

mailto:info@mesogeion-aeroclub.gr
https://elao.gr/web/kartaygeias2019.htm
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2.1.2 Επιπρόσθετα τα Σωματεία θα πρέπει: 

2.1.2.1 Να διαθέτουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση σε ισχύ και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αθλητικών 
Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για το έτος 2022. 

2.1.2.2 Να είναι ταμειακά ενήμερα στις υποχρεώσεις τους απέναντι στην ΕΛ.Α.Ο. 

2.1.3 Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε σωματείο. 

2.1.4 Σύμφωνα με προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο., οι Αθλητές που θα συμμετάσχουν ως 
συγκυβερνήτες, «Πλοηγοί», δεν είναι υποχρεωτικό να είναι κάτοχοι πτυχίου χειριστή Α/Φ, παρά 
μόνο κάτοχοι Αθλητικής ταυτότητας σε ισχύ. 

2.1.5 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. 

2.1.6 Οι Συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 05/03/2023 και ώρα  22:00. 

2.1.7 Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα 60€ ανά πλήρωμα. Δεν συμπεριλαμβάνεται η γενική 
ασφαλιστική κάλυψη του αγώνα και η αποζημείωση ασθενοφόρου και ιατρού κατά τις ημέρες του 
αγώνα σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. 

2.1.8 Υποχρέωση των πληρωμάτων για την συμμετοχή τους στον αγώνα είναι η πληρωμή του ποσού 
συμμετοχής  60€ ανά πλήρωμα με μετρητά την Παρασκευή 10/03/2023 ημέρα της ενημέρωσης 
(Briefing). 

2.2   Υγειονομικά Πρωτόκολλα.  

2.2.1 Κατά την διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελληνίων αγώνων όλων των αεραθλημάτων, 
εφαρμόζονται πλέον, υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τις τρέχουσες οδηγίες της Υγειονομικής 
Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ (https://www.gga.gov.gr/mitroo/278-covid/2981-
covid19-sports). Οι συμμετέχοντες αεραθλητές θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και να 
φροντίσουν να έχουν μαζί τους τα αναγκαία μέσα προσωπικής προστασίας 

2.3 Αγώνας 

2.3.1 Κανονισμός Αγώνα 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Εθνικό κανονισμό Γ.Α. « ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ» έκδοσης 2010. Ο κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Γ.Α. 
https://gac.elao.gr/images/2010_V1.pdf 

2.3.2 Ενημέρωση Πληρωμάτων (Briefing) 

Η ενημέρωση (Briefing) των πληρωμάτων του αγώνα θα υλοποιηθεί  στις εγκαταστάσεις της 
Αερολέσχης  Δεκελείας  την Παρασκευή 10/03 και ώρα 18:00. 

Ο φάκελος του αγώνα με την σειρά συμμετοχής και τους χρόνους ανά γύρο, θα επιδοθεί στα 
συμμετέχοντα πληρώματα, την Παρασκευή 10/03/2023 στο τέλος της ενημέρωσης (Briefing). 

Η πρωινή ενημέρωση πληρωμάτων τις ημέρες του αγώνα θα υλοποιηθεί κανονικά σε ώρα που θα 
καθορισθεί. 

Επισημαίνεται ότι για την συμμετοχή στον αγώνα, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η παρουσία 
τουλάχιστον του ενός μέλους κάθε πληρώματος στην ενημέρωση της Παρασκευής 10/03/2023. 

2.3.3 Αφίξεις – Χρόνος Έναρξης αγώνα.  

Η Παρασκευή 10/03/2023 θα είναι διαθέσιμη για τις αφίξεις των αεροσκαφών όλη την ημέρα έως το 
κλείσιμο των VFR.  

Πτήσεις εξοικείωσης πληρωμάτων Παρασκευή 10/03/2023, 13:00 UTC ως 18:28 UTC. 

Η ακριβής ώρα έναρξης αγώνα  θα προσδιοριστεί στην ενημέρωση της 10/03. 
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Ημερομηνίες – Πρόγραμμα Αγώνα 

Ενδεικτικά παρατίθεται ως οδηγός το παρακάτω πρόγραμμα. Οι παρακάτω ώρες είναι Local. Ακριβής 
- οριστικός προγραμματισμός θα ανακοινωθεί   με 2ο ενημερωτικό δελτίο. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
10/03/2023: 

 Αφίξεις . 

Ενημέρωση (Briefing) 

Επίδοση Φακέλων Αγώνα 

Δείπνο (προαιρετική Συμμετοχή) 

ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

18:00 

20:00 

21:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/03/2023:  Αγώνας ΓΑ   

Δείπνο (προαιρετική Συμμετοχή) 

08:00 – 18:28 

21:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
25/9/2022: 

 

 

 

Αγώνας 

Απονομές 

Αναχωρήσεις 

08:00 – 18:28 

13:00 

14:00 

 
 
 

2.4 Ενημερωτικά Δελτία 

Την Πέμπτη 09/03 και μέχρι την 15:00 θα εκδοθεί το δεύτερο ενημερωτικό το οποίο θα περιέχει όλες 
τις τελευταίες πληροφορίες για τον αγώνα, τον ΤΕΛΙΚΟ πίνακα συμμετεχόντων καθώς και το 
προσωπικό στελέχωσης του Αγώνα. Θα αποσταλεί μόνο στα σωματεία που θα έχουν δηλώσει 
συμμετοχή. 

2.5 Χώρος Αγώνα 

 Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο ΤΑΤΟΙΟΥ  

2.5.1 Πληοφορίες Αεροδρομίου. 
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2.6 Οργανωτής 

Οργάνωση- Επιμέλεια- Διαχείρηση του αγώνα έχουν οι Αερολέσχες ΑΘΗΝΩΝ - ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ - 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ. 

2.7 Κριτές, Οργανωτικές Θέσεις, Παρατηρητές, Βοηθοί  

2.7.1 Οργανωτική Επιτροπή 

 Η οργανωτική επιτροπή θα αποτελείται από τρία άτομα, τον πρόεδρο και δύο μέλη ως εξής: 

 Πρόεδρος – Δντής Αγώνα: Θα καθορισθεί στο 2ο Ενημερωτικό 

  Μέλη: 1. Θα καθορισθεί στο 2ο Ενημερωτικό  

              2. Θα καθορισθεί στο 2ο Ενημερωτικό 

 Ο πρόεδρος θα είναι ταυτόχρονα διευθυντής αγώνα και διευθυντής κριτών. 

2.7.2 Κριτές – Θα καθοριστούν στο 2ο ενημερωτικό  

 Ειδικός κριτής marshaler: (1 άτομο) 

 Κριτές προσγειώσεων: (2 άτομα) 

 Κριτές χρονομέτρες : (3 άτομα) 

 Ελλανόδικος Επιτροπή : Θα οριστεί μετά από πρόταση της ΕΓΑ 
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2.8 Αθλητές : 

Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της ΕΛΑΟ. Το σωματείο του 
επίσης δεν πρέπει να έχει οικονομικές εκκρεμότητες στην ΕΛΑΟ. Κάθε σωματείο εκτός από τους 
αθλητές, οφείλει να δηλώσει και τον αρχηγό της ομάδας. Αρχηγός Ομάδας είναι δυνατόν να είναι και 
αθλητής που συμμετέχει στον αγώνα.  

2.9 Φωτογραφικές Μηχανές : 

Όλες οι προσεγγίσεις και προσγειώσεις θα καταγράφονται από εξοπλισμό της ΕΛΑΟ. 

Για τα πληρώματα δεν απαιτείται η ύπαρξη σχετικού εξοπλισμού. 

2.10 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 100 € 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. 

2.11 Έπαθλα 

 Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους νικητές και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους 
συμμετέχοντες  

2.12 Άλλες Πληροφορίες 

2.12.1 Καύσιμα : 

Τα πληρώματα θα πρέπει να μερημνήσουν από μόνα τους για προμήθεια και ανεφοδιασμό καυσίμου. 
Η διάρκεια πτήσης του αγώνα θα είναι περίπου 45 λεπτά.  

Επισημαίνεται ότι δεν θα υφίσταται δυνατότητα χορήγησης AVGAS 

2.12.2 Φύλαξη : 

Το Α.Κ.Α. (Αεραθλητικό Κέντρο Αθηνών) εδρεύει εντός του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Τατόι και 
ο χώρος φυλάσεται από την Πολεμική Αεροπορία κατά τις βραδυνές ώρες.  

2.12.3 Μετακινήσεις: 

 Θα ληφθεί μέριμνα από την διοργάνωση ή με ΤΑΧΙ. 

2.12.4 Διαμονή: 

1) Acharnis Kavallari Hotel, Λεωφ.Πάρνηθος 384, Αχαρνές 136 74, 2102467961, www.acharniskavallari.gr 
2) HOTEL CAVALLARI PALACE, Λεωφ., Πάρνηθος 332, Αχαρνές 136 72, 2102446505, 

www.cavallaripalace.gr 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθυνθείτε: 

Πρόεδρο Αερολέσχης Αθηνών Κο Ρούσινο Διονύσιο 6983517719 

Γ. Γραμματέα Αερολέσχης Δεκελείας Κο Τράντο Κωνσταντίνο 6944346565 

Πρόεδρο Αερολέσχης Μεσογείων Κο Φουντούκο Γεώργιο 6947267421 

Πρόεδρο Ε.Γ.Α. Κο Νικόλαο Σαμπράκο 6983505878 

Γρ. ΕΛ.Α.Ο     210-9649788----elaoinfo@elao.gr 

Επιτροπή Γενικής Αεροπορίας  gac@elao.gr 

http://www.acharniskavallari.gr/
mailto:210-9649788----elaoinfo@elao.gr
mailto:gac@elao.gr
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                                               Για την Αερολέσχη Μεσογείων. 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ  

Αρχηγός Ομάδας  Διεύθυνση:  
Τηλέφωνο : . . ………………… . . . 
Fax     : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E-mail       : . .. .  . . . . 

 Τύπος Α/φους 
Νηολόγιο/ 

Ασφαλιστική 
Εταιρεία 

Κυβερνήτης 
Αρ. Πτυχίου (υποχρεωτικά) 

Αρ. Μητρώου ΕΛΑΟ  (υποχρεωτικά) 

Συγκυβερνήτης 
Αρ. Πτυχίου (αν υπάρχει)  

Αρ. Μητρώου ΕΛΑΟ  (υποχρεωτικά) 

Πλήρωμα 1   
 

 

Πλήρωμα 2   
 

 

Πλήρωμα 3   

 

 

Πλήρωμα 4   

 

 

Πλήρωμα 5    

 

 

Υπογραφή Αρχηγού Ομάδας  

Σφραγίδα Σωματείου 

Παρακαλούμε να επιστραφεί συμπληρωμένη μέχρι την Κυριακή 05 Μαρτίου και ώρα  22:00 στη Γραμματεία της Αερολέσχης 
Μεσογείων,  

fax 210 8169910, email info@mesogeion-aeroclub.gr με κοινοποίηση στην   Επιτροπή Γενικής Αεροπορίας της ΕΛ.Α.Ο, E-mail : 

gac@elao.gr 
Εάν υπάρχουν περισσότερα πληρώματα να χρησιμοποιηθεί και άλλη σελίδα 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΤΑΤΟΙ 11-12/03/2023 
Δήλωση Συμμετοχής 
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