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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Αγαπητοί Φίλοι,
Προκηρύσσεται Πανελλήνιος αγώνας Χρονοµετρηµένου Κύκλου - Προσγειώσεων Ακριβείας (ΧΚΠΑ). Ο αγώνας ϑα πραγµατοποιηθεί στο Α/∆ «Εµµανουήλ Παππάς», την 21-23 Ιουνίου 2018. Στον αγώνα
προσκαλούνται να συµµετάσχουν και πληρώµατα από την Κυπριακή Αεραθλητική Οµοσπονδία. Οργανωτής
είναι η Επιτροπή Γενικής Αεροπορίας µε διαχειριστή την Αερολέσχη Σερρών
Ο Κανονισµός του αγωνίσµατος που ϑα εφαρµοστεί είναι η έκδοση 2010 της ΕΛ.Α.Ο 1 .
• Η σύνθεση της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ϑα ανακοινωθεί στο 2ο ενηµερωτικό :
• Ο ∆ιευθυντής Αγώνα ϑα ανακοινωθεί στο 2ο ενηµερωτικό.
• Την Σχεδίαση του αγώνα ϑα επιµεληθεί ο ∆ιευθυντής Αγώνα.
• ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τα σωµατεία-µέλη της ΕΛ.Α.Ο. που είναι ταµειακά ενήµερα, µε αθλητές
τους, κατόχους αριθµού αθλητικού µητρώου Γενικής Αεροπορίας.
• Η δήλωση συµµετοχής των αθλητών, πρέπει να γίνει από το σωµατείο τους µε την συµπλήρωση του
σχετικού Παραρτήµατος Α, η οποία πρέπει , για να είναι έγκυρη, να ϕέρει υπογραφές και σφραγίδα
του Σωµατείου. Η τελευταία προθεσµία υποβολής ∆ηλώσεων Συµµετοχής είναι µέχρι την 14:30 τοπική
ώρα, της 17ης Ιουνίου 2019 στη διεύθυνση e-mail: elaoinfo@elao.gr. Σηµειώνεται, και ϑα τηρηθεί
αυστηρά, ότι συµµετοχές που ϑα παραληφθούν µετά από την παραπάνω ηµεροµηνία, δεν ϑα γίνονται
δεκτές.
• Ο αγώνας ϑα διεξαχθεί µε εφαρµογή των νέων local rules. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα
Σωµατεία όπως ϕροντίσουν, έγκαιρα, για την έκδοση αθλητικής ταυτότητας µελών τους που επιθυµούν
να λάβουν µέρος στον αγώνα.
• Το παράβολο συµµετοχής καθορίζεται σε 30 € κατ΄ άτοµο και καταβάλλεται σύµφωνα µε όσα ορίζει το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Το παραπάνω παράβολο καλύπτει µόνο οργανωτικά έξοδα. ΄Ολα τα υπόλοιπα έξοδα
των αθλητών ϑα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους. Για το Αεροσκάφος, δεν απαιτείται καταβολή
δικαιώµατος συµµετοχής.
• 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
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Παρασκευή 21/6/2018 ΄Αφιξη πληρωµάτων και γνωριµία µε τον χώρο.
Σάββατο 22/6/2018 Αγωνιστική Ηµέρα
Κυριακή 23/6/2018 Εναλλακτική ηµεροµηνία και Ηµέρα αναχώρησης.
Ανάλογα µε τις τελικές συµµετοχές ϑα ανακοινωθεί σε 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.
Με Αεροπορικούς Χαιρετισµούς
Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

∆ιονύσιος Ρούσσινος

Ανδρέας Γουγάς
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