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ΣΜΖΜΑ   ΠΡΧΣΟ    
ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο θαλνληζκφο απηφο ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ General Section θαη ηνλ Section 7 ηνπ Αγσληζηηθνχ Κψδηθα 
ηεο FAI/CIVL. Αλαθνξέο ζηνλ Section 7 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ θαλνληζκφ ζα πξέπεη λα 
δηαζηαπξψλνληαη γηα ηελ αθξίβεηα ηνπο κε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ Section 7. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη φηη 
πξνβιέπεηαη ζην Section 7. 

Κάζε ρξφλν δηνξγαλψλνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ Δπηηξνπή Αιεμηπησηηζκνχ Πιαγηάο ηεο ΔΛΑΟ νη Πεξηθεξεηαθνί 
Αγψλεο θαη ην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ζχκθσλα πάληνηε κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΔΛΑΟ αγσληζηηθφ 
πξφγξακκα. Οη αγψλεο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο FAI ή αληίζηνηρνπο Διιεληθνχο πνπ έρνπλ 
εγθξηζεί απφ ην Γ ηεο ΔΛΑΟ θαη έρνπλ θαη ηελ έγθξηζε ηεο ΓΓΑ ζχκθσλα κε ηνλ αζιεηηθφ λφκν. ηνπο αγψλεο 
έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κφλν αεξαζιεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ δχλακε ζσκαηείσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ ΔΛΑΟ θαη 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζην αληίζηνηρν αζιεηηθφ κεηξψν ηεο. 
 
Ζ ΔΛΑΟ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ηελ νξγάλσζε ησλ αγψλσλ ζε ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηελ δχλακή ηεο θαηά ηελ 
ζχληαμε ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηελ επζχλε γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ 
εμαθνινπζεί λα ηελ έρεη πάιη ε ΔΛΑΟ. Όινη νη αγσληδφκελνη αζιεηέο πξέπεη λα απνδέρνληαη απηφλ ηνλ Καλνληζκφ 
ζην ζχλνιν ηνπ θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ Καλνληζκφ ή Σκήκα ηνπ πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Διιεληθή 
Αεξαζιεηηθή Οκνζπνλδία (ΔΛΑΟ ). Όινη νη αγσληδφκελνη αζιεηέο αγσλίδνληαη κε ίδηα επζχλε. Όινη νη αγσληδφκελνη 
αζιεηέο πξέπεη λα απνδέρνληαη ηελ εμνπζία ηεο Δπηηξνπήο Αιεμηπησηηζκνχ Πιαγηάο (ΔΑΠ) ηεο ΔΛΑΟ θαη ησλ 
νξγάλσλ ηεο θαζψο θαη ησλ Γηνξγαλσηψλ αγψλσλ. 

Ο ζθνπφο ηνπ Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο θαη ησλ ππνινίπσλ αγψλσλ θαζψο θαη θάζε αγσληζηηθήο ζπλάληεζεο, 
είλαη λα παξέρνπλ, δίθαηεο, αζθαιείο δηαγσληζηηθέο πηήζεηο ψζηε λα επηβξαβεχνληαη νη θαιχηεξνη πηιφηνη 
Αιεμίπησηνπ Πιαγηάο (Α/Π), λα εληζρχεηαη ε θηιία θαη ην αγσληζηηθφ πλεχκα κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ πηιφησλ θαη ησλ 
σκαηείσλ ηνπο. 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ ΑΠΟΣΑΔΧΝ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΟΤ ΠΛΑΓΗΑ 

1 ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 Γηάξθεηα, Καηεγνξίεο  θαη αξηζκφο  έγθπξσλ ηαζθ     
Σν Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Α/Π απνηειείηαη 3 αγσληζηηθέο ζπλαληήζεηο ζε 3 δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο.  
 

 Ζ κία ζπλάληεζε πεξηέρεη κέρξη 7 ζπλερφκελεο αγσληζηηθέο  εκέξεο   κε κέγηζην 6 έγθπξα ηαζθ. Ζ 7ήκεξε 
ζπλάληεζε  γίλεηαη ζε κία ηνπνζεζία θαη αξρίδεη ηελ Κπξηαθή θαη ηειεηψλεη ην επφκελν άββαην. Μπνξεί λα 
θαζνξηζηνχλ ην κέγηζην 2 εκέξεο επίζεκεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.  

 
Ζ εγγξαθή ζπκκεηνρήο ησλ πηιφησλ ζηνλ αγψλα ιακβάλεη ρψξα ην άββαην πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Ζ 
ηειεηή απνλνκήο ησλ επάζισλ, γηα ηελ ζπγθεθξηκκέλε αγσληζηηθή, κπνξεί λα γίλεη ην άββαην ή ην πξσί ηεο 
Κπξηαθήο. Σν ηειεπηαίν άββαην είλαη ε ελαιιαθηηθή αγσληζηηθή εκέξα ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ 
ζπκπιεξσζεί ην κέγηζην 6 έγθπξα ηαζθ γηα ηελ ζπγθεθξηκκέλε αγσληζηηθή. Μπνξεί λα θαζνξηζζνχλ ην 
κέγηζην κέρξη 2 εκέξεο επίζεκεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 

 

 Οη 2 άιιεο αγσληζηηθέο ζπλαληήζεηο απνηεινχληαη απφ 2 αγσληζηηθέο ζπλαληήζεηο ζε 2 δηαθνξεηηθέο 
ηνπνζεζίεο κε κέγηζην 3 έγθπξα ηαζθ ζε θάζε αγσληζηηθή ζπλάληεζε. Κάζε αγψλαο κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί, αξρίδνληαο ηελ Παξαζθεπή θαη λα ηειεηψλεη Κπξηαθή ή λα αξρίδεη αββάην θαη λα ηειεηψλεη 
ηελ Γεπηέξα αλάινγα κε ην πξνγξακκα πνπ έρεη θαηαζέζεη ν δηνξγαλσηήο. Μπνξεί λα θαζνξηζζεί ην κέγηζην 
1 εκέξα επίζεκεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αίηεζε απφ ζσκαηείν γηα 7ήκεξν αγψλα ηφηε ν αγψλαο απηφο κπνξεί λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ άιινλ, ιηγφηεξσλ αγσληζηηθψλ εκεξψλ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3). 

 Αλ δελ ππάξρνπλ αξθεηέο αηηήζεηο απφ ζσκαηεία γηα 3 αγσληζηηθέο ζπλαληήζεηο ην πξσηάζιεκα ζεσξείηαη 
έγθπξν εθφζνλ γίλνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 αγσληζηηθέο ζπλαληήζεηο ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο, κε 6 αγσληζηηθέο 
εκέξεο (αζρέησο έγθπξσλ ηαζθ). 

 
  

1.2 Καηεγνξίεο Αγψλα 
Κάζε επίζεκνο αγψλαο ΠΠ κπνξεί λα έρεη δχν (2) θαηεγνξίεο αγψλα, ηελ Α θαηεγνξία θαη   ηελ Β θαηεγνξία, νη 
νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη OPEN θαη ιακβάλνπλ κέξνο ζε απηήλ πηιφηνη κε πηζηνπνηεκέλα Αιεμίπησηα Πιαγηάο (LTF, 
AFNOR, DHV, SHV, EN θηι). Δηδηθά γηα ηελ Α’ θαηεγνξία νη αζιεηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κε κε 
πηζηνπνηεκέλα αιεμίπησηα ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαθάησ ζε απηφλ ηνλ θαλνληζκφ.  
 
Οη αγψλεο Β΄ θαηεγνξίαο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηαζθ ή κε παξακνλή ζηνλ αέξα. Ζ εγθπξφηεηα ηεο πηήζεο 
ηνπ ηαζθ γηα ηνλ αγσληδφκελν ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ρξήζε gps θαη ε βαζκνιφγεζε απηνχ κε ην θαηάιιειν 
πξφγξακκα, φπσο νξίδεηαη ζηελ Α’ θαηεγνξία. ε πεξίπησζε πνπ ν αγψλαο γίλεη κε παξακνλή ζηνλ αέξα ηφηε ζε 
θακία πεξίπησζε δελ ζα ππάξρεη ζηφρνο ζηελ πξνζγείσζε αιιά κία έθηαζε αξθεηή γηα λα πξνζγεησζνχλ  κε 
αζθάιεηα νη αζιεηέο ηεο Β θαηεγνξίαο. Ο δηνξγαλσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη θαζνξίζεη ηελ κνξθή ηνπ 
αγψλα γηα ηελ Β θαηεγνξία ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ αγψλα πνπ ζα απνζηαιεί ζηα ζσκαηεία.  

1.3 πκκεηέρνληεο 

Ο αγσληδφκελνο πηιφηνο πξέπεη λα έρεη ηα πξνζφληα λα αληηκεησπίζεη ηηο απαηηήζεηο ελφο αγψλα Αιεμίπησηνπ 
Πιαγηάο θαη λα θαηέρεη ην ειάρηζην άδεηα Πηιφηνπ (Π) γηα ηελ Α θαηεγνξία θαη (ΠΛ) γηα ηελ Β θαηεγνξία. ε 
πεξίπησζε πνπ νη Παλειιήληνη αγψλεο ραξαθηεξίδνληαη OPEN ή αγψλεο FAI / CIVL Category 2,  θαη ζπκκεηέρνπλ 
ζε απηνχο πηιφηνη μέλεο ρψξαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θαηέρνπλ θαηάιιειε αγσληζηηθή άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί απφ 
ηελ Οκνζπνλδία ηεο ρψξαο ηνπο θαη άδεηα ηεο θαηεγνξίαο Parapro, International Pilot Proficiency Identification 
(IPPI) ηεο FAI / CIVL θαη θάζε άιιν έγγξαθν πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΛΑΟ. Κάζε πηιφηνο πξέπεη 
λα έρεη έγγξαθε άδεηα ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο απφ ην σκαηείν ζην νπνίν αλήθεη, ην δε σκαηείν ηνπ πξέπεη λα είλαη 



κέινο ηεο ΔΛΑΟ, θαη λα έρεη δεισζεί απφ απηφ ζηελ ΔΛΑΟ ζαλ αεξαζιεηήο. 

  
1.4 Αζθάιηζε 

 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε αγψλεο πξέπεη λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα πξνζσπηθά αηπρήκαηα ζε αλαγλσξηζκέλν 
αζθαιηζηηθφ θνξέα, δεκφζην (ΗΚΑ, ΣΔΒΔ θηι) ή ηδησηηθφ. 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε αγψλεο πξέπεη λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα αζηηθή επζχλε. Οη δηνξγαλσηέο κέζσ ηεο 
ΔΛΑΟ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηελ αζθάιηζε απηή γηα φζνπο δελ ηελ δηαζέηνπλ. 

1.5 Σνπηθνί θαλνληζκνί 

Οη ηνπηθνί θαλνληζκνί είλαη νη θαλνληζκνί πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Γηνξγαλσηή. Γελ πξέπεη λα δηαθσλνχλ κε ηνπο 
θαλνληζκνχο ηνπ Section 7 ηεο FAI θαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ ΔΑΠ ηεο ΔΛ.Α.Ο. 3 κήλεο 
ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηνλ αγψλα. 

 
1.6 Αιεμίπησηα Πιαγηάο 
Έλα αιεμίπησην πιαγηάο κπνξεί λα ειεγρζεί ζε πεξίπησζε έλζηαζεο ελαληίνλ ηνπ πηιφηνπ ή ζε πεξίπησζε 
αηπρήκαηνο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ν πηιφηνο έρεη αθνινπζήζεη ηνπο θαλνληζκνχο. ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ε 
θαηαιιειφηεηα ή κε ηνπ αιεμίπησηνπ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Διιαλφδηθν Δπηηξνπή ησλ αγψλσλ. 
Κάζε πηιφηνο πνπ πεηά κε αιεμίπησην πιαγηάο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη νπνηαδήπνηε αιιαγή επάλσ ζε απηφ. 
αλ αλαθνξά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζπζθεπήο απφ ηνπο 
Οξγαληζκνχο Πηζηνπνίεζεο.  
 
ε πεξίπησζε ρξήζεο κε πηζηνπνηεκέλνπ αιεμίπησηνπ πιαγηάο ν πηιφηνο ζα πξέπεη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο εγγξαθήο 
ηνπ ζηνλ αγψλα λα παξνπζηάζεη ηα παξαθάησ έγγξαθα: 

• εηξηαθφ αξηζκφ γηα αλαγλψξηζε 

• Σεζη θνξηίνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε 

• Σελ γξαπηή άδεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη επηηξέπεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πηιφην λα αγσληζζεί κε ην 
ζπγθεθξηκέλν αιεμίπησην. 
Δίλαη επζχλε ηνπ θάζε πηιφηνπ λα έρεη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ ζπζθεπή ηνπ θαη λα ηα 
παξέρεη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ αγψλα. Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 
ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αζιεηή ζηνλ αγψλα. 
 

Οη αζιεηέο ηεο θαηεγνξίαο Β’ (επηπέδνπ ΠΛ) επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν αιεμίπησηα θαηεγνξίαο 
LTF/DHV 1,1-2,2 θαη EN Α,B,C ή άιια αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο πηζηνπνηεκέλα απφ νξγαληζκφ αλαγλσξηζκέλν 
απφ ηελ CIVL / FAI. 
 

Οη αζιεηέο επηπέδνπ Π επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν αιεμίπησηα θαηεγνξίαο LTF/DHV 1,1-2,2,2-3 θαη 
EN Α,B,C,D ή άιια αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο πηζηνπνηεκέλα απφ νξγαληζκφ αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ CIVL / FAI. 
 
Με πηζηνπνηεκέλα αιεμίπησηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν απφ αζιεηέο επηπέδνπ ΠΠ. 

 

2. ΔΗΓΟ ΑΓΧΝΑ 

Σα είδε αγψλα είλαη: 
• Race to Goal / Elapsed Time Race to Goal 
• Distance Out and Return 
•    Free Distance on an Axis / in a Sector 
•    Race over a designated course 

3. ΝΗΚΖΣΔ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ 

3.1 Πξσηαζιεηήο - Πξσηαζιήηξηα 

Ο πηιφηνο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο ζηνλ ηειηθφ πίλαθα θαηάηαμεο ηνπ ΠΠ θεξδίδεη ηνλ ηίηιν ηνπ ληθεηή ηνπ 
Πξσηαζιήκαηνο γηα ην ηξέρνλ έηνο, εθφζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηφζα έγθπξα αγσληζηηθά ηαζθ ψζηε λα 
ζπγθεληξσζνχλ 1500 βαζκνί ηνπιάρηζηνλ ζην ζχλνιν βαζκψλ ηνπ πξψηνπ ληθεηή πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ 
εγθπξφηεηα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο. Ζ πηιφηνο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο ζηνλ ηειηθφ πίλαθα θαηάηαμεο θεξδίδεη 
ηνλ ηίηιν ηεο ληθήηξηαο γπλαηθψλ θαη εθφζνλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη γπλαίθεο ηνλ 
ηίηιν ηεο ληθήηξηαο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο γηα ην ηξέρνλ έηνο. ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο κεηξνχλ ηα ακέζσο επφκελα 
απνηειέζκαηα. 

3.2  Βξαβεία- Κχπειια 
Βξαβεία ή Κχπειια δίλνληαη ζηνπο 3 πξψηνπο ληθεηέο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο. Βξαβεία κπνξνχλ λα δνζνχλ θαη ζηηο 3 
πξψηεο ληθήηξηεο εθφζνλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη γπλαίθεο. Σα βξαβεία ή θχπειια 
ησλ 3 ληθεηψλ ζην ηέινο φισλ ησλ αγσληζηηθψλ ζπλαληήζεσλ ΠΠ παξέρνληαη απφ ηνλ Γηνξγαλσηή ηνπ αγψλα ηεο 
ηειεπηαίαο αγσληζηηθήο ζπλάληεζεο. Βξαβεία ή θχπειια ζηνπο 3 πξψηνπο ληθεηέο θάζε αγσληζηηθήο ζπλάληεζεο ζα 
απνλέκνληαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή ηνπ αγψλα (αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα πνπ έρεη). 

3.3  Σξφπαην νκάδαο          

ηνπο αγψλεο κπνξεί λα γίλεηαη θαη δηαγσληζκφο νκάδσλ. Κάζε νκάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εσο θαη 4 αζιεηέο 
θαη n ζχλζεζε ηεο νκάδαο ζα παξακέλεη ε ίδηα ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εηήζηαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. ην θάζε ηαζθ 
πεξηιακβάλνληαη ηα 3 θαιχηεξα απνηειέζκαηα ησλ αζιεηψλ ηεο θάζε νκάδαο ζηε βαζκνινγία ηεο νκάδαο. 
• Κάζε πηιφηνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κφλνλ ζε κία νκάδα. 
• Κάζε νκάδα κπνξεί λα ππνζηεξίδεηαη απφ έλαλ θαηαζθεπαζηή ή / θαη έλαλ ρνξεγφ. 

ΣΟ ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ε ληθήηξηα νκάδα ζα βξαβεχεηαη κε ην ηξφπαην ηεο Καιχηεξεο Οκάδαο. 

4. ΤΜΜΔΣΟΥΔ  



Κάζε αζιεηήο πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηνπο αγψλεο πξέπεη λα ηεξήζεη ηηο πξνζεζκίεο γηα αίηεζε 
ζπκκεηνρήο θαη πιεξσκήο ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Γηνξγαλσηή. Οη δηνξγαλσηέο 
ησλ αγψλσλ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηνχλ πξνπιεξσκή ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο (ή κέξνπο απηνχ) θαη λα 
νξίδνπλ επηπξφζζεηε πιεξσκή ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνπιεξσκή δελ γίλεη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ νξίζαλε 
αξρηθά. 

 Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηψλ ζηέιλνληαη ζπγθεληξσηηθά απφ ηα ζσκαηεία ζηνπο δηνξγαλσηέο ην αξγφηεξν 
1 εβδνκάδα πξίλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 

ε πεξίπησζε εζθαικέλεο ή αλαιεζνχο δήισζεο ζπκκεηνρψλ πηιφησλ απφ ζσκαηείν θαη κε εκθάληζεο ησλ ζην 
ρψξν ησλ αγψλσλ ρσξίο αηηηνινγεκέλν θψιπκα,  ην ζσκαηείν έρεη ηελ επζχλε θαη κπνξεί ην πνζφ ζπκκεηνρήο ησλ 
δεισκέλσλ ζηνλ αγψλα πηιφησλ λα απαηηεζεί απφ ηνλ Γηνξγαλσηή. Ο Γηνξγαλσηήο ζα πξέπεη λα πιεξνθνξήζεη 
θάζε ελδηαθεξφκελν πηιφην εγθαίξσο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ή κε ζηνλ αγψλα. Σν πνζφ ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο 
θαιχπηεη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη, ζηα εμήο: 

• Μεηαθνξά ζε φιεο ηηο ηνπνζεζίεο πηήζεσλ 

• Πεξηζπιινγή ζε νξηζκέλε πεξηνρή 

• Σηο επίζεκεο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ απνγείσζεο, πξνζγείσζεο θαη ζεκείσλ ζηξνθήο (ππιψλεο) ηνπ αγψλα 

• Πξφρεηξν γεχκα, 

• Έλα πξφζθαην ράξηε ηεο πεξηνρήο θαη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ησλ πηήζεσλ 

• Ρπζκίζεηο γηα εθπηψζεηο δηαηξνθήο θαη δηακνλήο φπνπ είλαη δπλαηφλ 
Ζ κέγηζηε ηηκή ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΑΠ αλά αγσληζηηθή εκέξα ή ην ζχλνιν ηνπ αγψλα 
θάζε έηνο. 

5. ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ      

Ζ ηνπνζέηεζε αγσληζηηθνχ αξηζκνχ ζε θάζε αγσληδφκελν αιεμίπησην κπνξεί λα είλαη ππνρξεσηηθή θαη νη αξηζκνί ζα 
παξέρνληαη απφ ηνλ Γηνξγαλσηή. Ο αγσληζηηθφο αξηζκφο πνπ δίλεηαη ζε θάζε πηιφην ζα είλαη ν ίδηνο κε ηελ ζεηξά 
θαηάηαμεο ηνπ ζην ΠΠ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ζα ηζρχεη γηα φινπο ηνπο αγψλεο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. 

6. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ - ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΒΛΔΦΖ 

Ζ Σερληθή Δπηηξνπή ησλ αγψλσλ (Task Committee) απνηειείηαη απφ: 

• ηνλ Σερληθφ Παξαηεξεηή ηεο ΔΛΑΟ (ΣΠ), ν νπνίνο έρεη κφλν ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηελ επηηξνπή απηή. 
• ηνλ Γηεπζπληή Αγψλα ( Γ Α) 
• θαη 3 αληηπξνζψπνπο ησλ πηιφησλ. 

Ο Σερληθφο Παξαηεξεηήο ηεο ΔΛΑΟ εγθξίλεη ηηο πεξηνρέο πηήζεσλ, ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηελ πξνπαξαζθεπή θαη 
εθηέιεζε ηνπ αγψλα, δελ ζπκκεηέρεη φκσο ζηελ νξγαλσηηθή δηαδηθαζία. Δίλαη κέινο ηεο Σερληθήο επηηξνπήο ηνπ 
αγψλα. Παξέρεη εκεξήζηα θαη ζπλνιηθή αλαθνξά γηα ηελ εμέιημε ηνπ αγψλα ζηελ ΔΑΠ ακέζσο κεηά ην ηέινο 
ηνπ αγψλα. Οξίδεηαη απφ ηελ ΔΛΑΟ γηα θάζε αγψλα ζηελ αξρή ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Οη αληηπξφζσπνη ησλ 
πηιφησλ εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ φινπο ηνπο πηιφηνπο ζηελ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Ζ 
Σερληθή Δπηηξνπή ησλ αγψλσλ απνθαζίδεη γηα ηελ επηινγή ησλ ηαζθ. Δίλαη ππεπζπλφηεηα ηεο λα 
πιεξνθνξείηαη φια ηα ζηνηρεία θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ησλ πηιφησλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ησλ ηαζθ. 

6.1 Καζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο ησλ αγψλσλ. 

Σα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο ησλ αγψλσλ είλαη: 
• λα δηαιέγεη απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ηνπνζεζίεο πηήζεσλ θαη πεξηνρέο απνγείσζεο αλάινγα κε ηα κεηεσξνινγηθά, 
ηερληθά θαη αγσληζηηθά θξηηήξηα, 
• λα επηιέγεη ην ηαζθ ηεο εκέξαο, 
• λα θαζνξίδεη ηελ ειάρηζηε απφζηαζε εγθπξφηεηαο θάζε ηαζθ. 

6.2 Γηεπζπληήο Αλψλα (Γ Α). 
• Ο Γ Α πξέπεη λα γλσξίδεη ηέιεηα ηηο πηεηηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ αγψλα. 
• Μπνξεί λα έρεη σο βνεζνχο έλα ή πεξηζζφηεξα έκπεηξα άηνκα (ζην έδαθνο θαη ζηνλ αέξα), γηα λα, κεηαμχ άιισλ, 
επνπηεχεη ηνλ αγψλα. 
•   Να είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ελεκέξσζε (briefing) ζηα Αγγιηθά εάλ ππάξρνπλ μέλνη πηιφηνη ζηνλ αγψλα. 

6.3  Σερληθή Δπίβιεςε ηνπ Αγψλα 
1.  Γξακκαηέαο- Υεηξηζηήο Ζ/Τ θαη πξνγξακκάησλ επαιήζεπζεο θαη βαζκνιφγεζεο. 
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εηζαγσγή φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αγψλα ζηνλ επίζεκν Ζ/Τ ηνπ αγψλα, ηελ ιεηηνπξγία 
ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ επαιήζεπζεο θαη βαζκνιφγεζεο ηεο ΔΑΠ, θαζψο θαη ηεο έθδνζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ. Μεηαθέξεη ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε εκέξαο θαη θάζε αλαθνξά ή πεξηζηαηηθφ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ΔΑΠ. 
2. Διεγθηήο GPS -Βαζκνινγεηήο 
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλαθνξψλ πηήζεο (Run Report), ηνλ έιεγρν ησλ GPS, ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ 
ζχληαμε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε εκέξαο. Δίλαη απαξαίηεην λα έρεη κεγάιε εκπεηξία ζηελ έθδνζε απνηειεζκάησλ 
θαη λα είλαη γλψζηεο φισλ ησλ ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ. 
Οη αλσηέξσ εξγάδνληαη ππφ ηελ άκεζε επίβιεςε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Γ. Α. πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ. 

Ο Γηνξγαλσηήο ηνπ αγψλα ππνρξεψλεηαη λα θαιχςεη φια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο   ηνπ 
Σερληθνχ Παξαηεξεηή (ΣΠ),  θαζψο θαη ηνπ αλσηέξσ απνιχησο αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ 
ΔΑΠ ζηελ αξρή θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαη γηα θάζε αγψλα θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο επ’ 
ακνηβή, ( Γ . Α . ,  Γξακκαηέαο - Υεηξηζηήο Ζ/Τ,  Διεγθηήο GPS - Βαζκνινγεηήο) γηα ηελ ηερληθή επίβιεςε ηνπ αγψλα. 
Δπίζεο ν Γηνξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ Σερληθφ Παξαηεξεηή (ΣΠ) 

• κέζν κεηαθίλεζεο γηα ηνλ απαξαίηεην έιεγρν ηνπ αγψλα, 

• έλα αζχξκαην κε ηελ επίζεκε ζπρλφηεηα ηνπ αγψλα, 

• κία θάξηα θηλεηνχ ηειεθψλνπ (SIM card), ηνπ δηθηχνπ κε ηελ θαιχηεξε ιήςε ζηελ πεξηνρή ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 
αγψλα. 



7.     ΔΝΖΜΔΡΧΖ (BRIEFING) 

Τπάξρνπλ δχν είδε ελεκέξσζεο: 
• Γεληθή ελεκέξσζε (General Briefing) 
• Δλεκέξσζε ηαζθ   (Task Briefing) 

7.1  Γεληθή Δλεκέξσζε ( GB) 
Όινη νη αγσληδφκελνη νθείινπλ λα είλαη παξφληεο ζηελ γεληθή ελεκέξσζε πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά απφ πξφζθιεζε 
ηνπ Γηνξγαλσηή. Οη θχξηεο πιεξνθνξίεο απηήο ηεο ελεκέξσζεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα ηεο 
Γηνξγάλσζεο. 

7.2  Δλεκέξσζε ηαζθ (ΣΒ). 
Ζ ελεκέξσζε γηα ην ηαζθ γίλεηαη ζηνλ ρψξν απνγείσζεο παξνπζία φισλ ησλ πηιφησλ. 
Όια ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο, επηδεηθλχνληαη ζηνλ πίλαθα 
ελεκέξσζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα Β απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ. Σν παξάζπξν ηνπ αγψλα κπνξεί λα αλνίμεη 
ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά κεηά ην ηέινο ηεο ελεκέξσζεο. ε πεξίπησζε λέαο ελεκέξσζεο ε θαζπζηέξεζε ησλ 20 
ιεπηψλ κπνξεί λα ειαηησζεί. 

7.3  Δπζχλεο πηιφησλ. 
Δίλαη επζχλε ηνπ πηιφηνπ λα ελεκεξσζεί ζην briefing ή ζπκβνπιεπφκελνο ηνλ επίζεκν πίλαθα ελεκέξσζεο πνπ 
ηνπνζεηείηαη γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ζθνπφ. 

 

8 . ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Έλαο πίλαθαο πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα αλαξηάηαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα ηνπ αγψλα ην δπλαηφλ 
ζπληνκφηεξα. Ο ρξφλνο γηα ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα είλαη: 
• 08.00 : πξνβιήκαηα GPS θαη έιεγρνο πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ. 
• 08.00-10.00 :  Δλζηάζεηο 
Απηφ ην ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Γηνξγαλσηή θαη λα αθνινπζείηαη πηζηά απφ ηνπο πηιφηνπο. 
Σα επίζεκα απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ πξέπεη λα ππνγξάθνληαη θαηάιιεια απφ ηνλ 
Γ Α. θαη ηνλ ΣΠ. Κακία αιιαγή δελ κπνξεί λα γίλεη κεηά ηελ ππνγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ. 

9. ΔΝΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΦΔΔΗ 

Μία δηακαξηπξία κπνξεί λα γίλεηαη απφ θάζε πηιφην πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ αγψλα, εγγξάθσο, θαη πξέπεη λα 
επηδίδεηαη ζηνλ Γ Α. Οθείιεη λα γίλεηαη εληφο δχν σξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ. Ζ 
δηακαξηπξία είλαη ζέκα ηνπ Γ Α. 
Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ ηθαλνπνηεζεί κε ην απνηέιεζκα, έρεη δηθαίσκα λα θάλεη έλζηαζε. Μία ηέηνηα έλζηαζε 
πξέπεη λα γίλεη εγγξάθσο θαη λα επηδνζεί ζηνλ Σερληθφ Παξαηεξεηή (ΣΠ), πιεξψλνληαο ην παξάβνιν έλζηαζεο πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ ΔΑΠ, εληφο δχν σξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο 
απφθαζεο ηνπ ΓΑ πνπ αθνξά ηελ δηακαξηπξία. Σν παξάβνιν ηεο έλζηαζεο νξίδεηαη ζηα 15 επξψ γηα ην δηάζηεκα 
πνπ ηζρχεη ν παξψλ θαλνληζκφο αγψλσλ ή κέρξη λεψηεξεο απφθαζεο ηεο ΔΑΠ.  Ζ απφθαζε ηεο Διιαλνδίθνπ 
Δπηηξνπήο γηα ηελ έλζηαζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. 

9.1 Διιαλφδηθνο Δπηηξνπή 
Ζ Διιαλφδηθνο Δπηηξνπή ζπλίζηαηαη απφ ηνλ Σερληθφ Παξαηεξεηή (ΣΠ) θαη φια ηα κέιε (θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά) 
ηεο ΔΑΠ ηα νπνία είλαη παξφληα ζηνλ αγψλα εθηφο απφ εθείλα πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εκπιέθνληαη ζε 
έλζηαζε,  ή θξηηέο νξηζκέλνπο πξνο ηνχην απφ ηελ ΔΛΑΟ. ηελ ειιαλφδηθν επηηξνπή δελ ζπκκεηέρεη ν ΓΑ. Ζ 
Διιαλφδηθνο Δπηηξνπή ελεκεξψλεηαη γηα ηελ έλζηαζε απφ ηνλ Γ Α θαη πξέπεη εληφο δχν (2) σξψλ απφ ηελ ππνβνιή 
λα έρεη εθδψζεη ηελ απφθαζε ηεο. Δθφζνλ ε έλζηαζε απνξξηθζεί ηφηε ην παξάβνιν δελ επηζηξέθεηαη ζηνλ αζιεηή 
πνπ ππέβαιε ηελ έλζηαζε αιιά πεξηέξρεηαη ζην ηακείν ηεο ΔΛΑΟ. 

9.2  Έθεζε 
Κάζε εγγεγξακκέλνο ζηνλ αγψλα πηιφηνο κπνξεί λα αζθήζεη έθεζε γηα θάζε απφθαζε ηεο Διιαλνδίθνπ Δπηηξνπήο 
πνπ αθνξά ηνλ αγψλα. Ζ έθεζε πξέπεη λα γίλεη εγγξάθσο κε επίζεκε αίηεζε εληφο 24 σξψλ ζπλνδεπνκέλε απφ ην 
ηξηπιάζην πνζφ ηεο πξψηεο έλζηαζεο θαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. Πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηελ Αλψηαηε 
Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηεο ΔΛΑΟ. Γελ γίλνληαη δεθηέο ελζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνθεηκεληθή θξίζε θξηηή 
αγψλσλ. 

9.3  Αθξφαζε 
Όια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κπνξνχλ λα είλαη παξφληα ζηελ αθξφαζε. Πξέπεη λα έρνπλ ελεκεξσζεί εγθαίξσο θαη 
έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαιέζνπλ κάξηπξεο. Ζ απνπζία ηνπο δελ είλαη ιφγνο αλαβνιήο απφθαζεο. 

9.4 Απφθαζε θαη πνηλή 
Ζ απφθαζε ηεο Αλψηαηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο ΔΛΑΟ είλαη ηειεζίδηθε θαη εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο δχν 
κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. πγθεθξηκέλα κπνξεί: 

• Να αιιάμεη ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ζε πεξίπησζε εκθαλψλ ιαζψλ 

• Να αθπξψζεη έλα ηαζθ γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ παξαβάζεσλ ησλ 
θαλνληζκψλ ησλ αγψλσλ ή ηεο FAI/CIVL. 

• Να αιιάμεη κία απφθαζε ηεο Διιαλνδίθνπ Δπηηξνπήο ιφγσ έθεζεο ελαληίνλ ηεο,  ή λα πάξεη κηα λέα απφθαζε ζε 
πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο. 

• Να απνθαζίζεη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ παξάβνινπ ηεο έθεζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ εμφδσλ ηεο έθεζεο. 
 

10. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΠΣΖΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

10.1   Δθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 
Κάζε πηιφηνο νθείιεη λα εθαξκφδεη ηνπο λφκνπο, ηνπο ελαέξηνπο θαλνληζκνχο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο πεξηνρήο 
ζηελ νπνία γίλεηαη ν αγψλαο 

10.2 Πηεηηθνί πεξηνξηζκνί 



Κάζε αιεμίπησην πξέπεη λα πεηά εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πιντκφηεηαο ηνπ ή ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 
ζέηεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ. Απαγνξεχεηαη θάζε ρεηξηζκφο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν άιινπο αγσληδφκελνπο ή ην θνηλφ. 

10.3  Εεκηά ζε αγσληδφκελν αιεμίπησην 
Κάζε ζνβαξή δεκηά πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ Γ Α ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη θαηφπηλ ην αιεμίπησην κπνξεί λα 
επηζθεπαζηεί. Όια ηα αληαιιαθηηθά πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο απζεληηθέο πξνδηαγξαθέο. Δάλ δνζεί άδεηα απφ ηνλ 
Γ Α λα αληηθαηαζηαζεί ην αιεμίπησην, ιφγσ βιάβεο , απψιεηαο ή θινπήο άλεπ επζχλεο ηνπ πηιφηνπ κπνξεί λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ έλα παλνκνηφηππν κνληέιν ηεο ίδηαο εηαηξείαο ή απφ έλα παξφκνηαο ή θαηψηεξεο απφδνζεο ην 
νπνίν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πεηά ζηελ ίδηα θαηεγνξία . Ο Γ Α κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ 
απζεληηθνχ αιεμηπηψηνπ φηαλ βξεζεί ή επηζθεπαζζεί. 

10.4 Πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο 

Κάζε αγσληδφκελνο νθείιεη λα θνξά πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο θαη λα έρεη εθεδξηθφ αιεμίπησην ζε φιεο ηηο πηήζεηο. Σν 
θάζηζκα πξέπεη λα δηαζέηεη πξνζηαζία γηα ηελ πιάηε πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 12 εθαηνζηψλ ζην παρχηεξν ζεκείν.  

10.5 Φπζηθή θαηάζηαζε 
Οη πηιφηνη δελ κπνξνχλ λα πεηνχλ αλ δελ είλαη πγηείο. Κάζε ηξαπκαηηζκφο, νπζία ή θάξκαθν πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζεη ηελ απφδνζε ηνπ πηιφηνπ ζηνλ αέξα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ Γηεπζπληή Αγψλα πξηλ απφ ηελ πηήζε. 
Οη πηιφηνη κπνξνχλ λα ππνζηνχλ έιεγρν ιήςεο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 
FAI/CIVL θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 
θαξκαθνδηέγεξζε. 

10.6 Απνθπλή ζχγθξνπζεο 
Οη νδεγίεο γηα ηα πεξάζκαηα, ζηξνθέο θαη πξνζγεηψζεηο πνπ δίλνληαη ζηελ ελεκέξσζε πξέπεη λα εθαξκφδνληαη, νη 
δηεζλείο θαλνληζκνί γηα απνθπγή ζπγθξνχζεσλ λα ηεξνχληαη θαη λα ππάξρεη πιήξεο εγξήγνξζε ζπλερψο. Έλα 
αιεμίπησην πνπ κνηξάδεηαη ην ζεξκηθφ ελφο άιινπ, ζα θπθιψζεη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε απηφ πνπ εηζήιζε πξψην , 
αζρέησο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο. Έλαο αγσληδφκελνο πνπ ζπγθξνχζηεθε δελ πξέπεη λα ζπλερίζεη ηελ πηήζε ηνπ αλ 
ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ δνκηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αιεμηπηψηνπ ηνπ. 

10.7  Πηήζε λεθψλ 
Ζ πηήζε λεθψλ απαγνξεχεηαη θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηπηάκελνπο θξηηέο εάλ είλαη δπλαηφλ.  Χο πηήζε λεθψλ νξίδεηαη 
ε είζνδνο κέξνπο ηνπ αιεμηπηψηνπ ή ηνπ πηιφηνπ ζε λέθνο. Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπιινγηθή 
πηήζε κέζα ζε λέθε ν Γ Α ή ν ΣΠ κπνξεί λα αθπξψζεη ή λα δηαθφςεη έλα ηαζθ πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο ψξαο 
πξνζγείσζεο. 

10.8 Έξκα 
Έλα αγσληδφκελν αιεμίπησην κπνξεί λα κεηαθέξεη απνβαιιφκελν έξκα ππφ ηελ κνξθή λεξνχ. Έλαο αγσληδφκελνο 
νθείιεη λα απνθχγεη ηελ ξίςε έξκαηνο κε ηξφπν θαη ζε ζηηγκή πνπ ζα εκπνδίζεη άιινπο αζιεηέο. Σν νιηθφ βάξνο ηνπ 
έξκαηνο, καδί κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην αιεμίπησην, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 33 θηιά επηπιένλ ηνπ βάξνπο 
ηνπ πηιφηνπ. 

10.9 Δμσηεξηθή βνήζεηα πξνο δηαγσληδνκέλνπο 
Απαγνξεχεηαη θάζε βνήζεηα γηα πινήγεζε θαη εχξεζε ζεξκηθψλ. Απηφ εμαζθαιίδεη φζν είλαη δπλαηφ φηη ν αγψλαο 
γίλεηαη αλάκεζα ζε αζιεηέο νη νπνίνη νχηε βνεζνχληαη νχηε ειέγρνληαη απφ εμσηεξηθά βνεζήκαηα. 

10.10 Δμνπιηζκφο Δπηθνηλσλίαο 

Οη αζχξκαηνη είλαη ππνρξεσηηθνί θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ αέξα κφλν γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Ο 
Γηνξγαλσηήο ζα αλαθνηλψζεη κηα επίζεκε ζπρλφηεηα αζθαιείαο. Απηή ε ζπρλφηεηα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηνπο 
ηνπηθνχο λφκνπο. Γηα πεξηζπιινγή, κία ή πεξηζζφηεξεο ζπρλφηεηεο κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ απφ ηνλ Γηνξγαλσηή. 
Όινη νη αζχξκαηνη πξέπεη λα είλαη ζπληνληζκέλνη ζε απηή ηε ζπρλφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ηαζθ. Μηθξφθσλα 
ελεξγνπνηνχκελα κε ηελ θσλή (VOX) απαγνξεχνληαη. Άιινο εμνπιηζκφο πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Γηνξγαλσηή 
δσξεάλ, επηηξέπεηαη θαη κπνξεί λα είλαη ππνρξεσηηθφο. 

10.11   GPS 
To GPS ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κνλαδηθή απφδεημε γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο πηήζεο. Κάζε αγσληδφκελνο πηιφηνο ζα 
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο ηνπιάρηζηνλ κε έλα GPS ζπκβαηφ κε ην πξφγξακκα βαζκνιφγεζεο. 
Ο ζεηξηαθφο αξηζκφο ηνπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο. Μφλν ζπγθεθξηκέλα κνληέια είλαη 
απνδεθηά. Δίλαη επζχλε ηνπ πηιφηνπ λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλα ιεηηνπξγηθά θαηάιιειν GPS θαη λα ηνπνζεηεί ζε απηφ 
ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο. 
Οη πηιφηνη ζα πξέπεη λα παξαδίδνπλ ηα GPS κεηά απφ θάζε ηαζθ γηα λα γίλεη ε θφξησζε θαη ε αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ ηεο πηήζεο κε θαηάιιειν ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα. 

11. ΑΠΟΓΔΗΧΖ 

Ο ΓΑ ππνζέηεη φηη φινη νη δεισκέλνη γηα ηνλ αγψλα αζιεηέο ιακβάλνπλ κέξνο θάζε αγσληζηηθή εκέξα. Δάλ θάπνηνο 
πηιφηνο απνθαζίζεη λα κελ αγσληζηεί ζα πξέπεη λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηνλ ΓΑ πξηλ απφ ηελ θαζνξηζζείζα 
πξνζεζκία ηεο ππνρξεσηηθήο αλαθνξάο αζθαινχο πξνζγείσζεο. Κάζε παξάιεηςε απφ κέξνπο ηνπ πηιφηνπ λα 
ελεκεξψζεη ηνλ ΓΑ ζα επηζχξεη ηελ πνηλή πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ § 16. 

11.1 Πεξηνρή απνγείσζεο 

Οη πεξηνρέο πξνεηνηκαζίαο θαη απνγείσζεο ζα είλαη ζεκαηνδνηεκέλεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα 
ηνπιάρηζηνλ 20 αγσληδφκελνπο γηα λα εηνηκαζηνχλ, θαη νη πηιφηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απνγείσζεο κε 
ξπζκφ 2 αλά ιεπηφ ηνπιάρηζηνλ. πληζηψληαη δχν παξάιιειεο πεξηνρέο απνγείσζεο. Πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφ 
πξνζσπηθφ απφ ηελ δηνξγάλσζε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη εχθνιε είζνδνο ζηελ πεξηνρή απνγείσζεο θαη ε αζθαιήο 
απνγείσζε. Μφλν νη πηιφηνη πνπ έρνπλ αλαθνηλψζεη ηελ πξφζεζε ηνπο λα απνγεησζνχλ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο 
δηνξγάλσζεο επηηξέπεηαη λα εηζέξρνληαη ζηελ πεξηνρή απνγείσζεο. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη γηα απνθπγή 
πξνβιεκάησλ ν Γ Α κπνξεί λα επηηξέςεη επηπιένλ βνεζνχο. 

11.2 Πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή απνγείσζεο 
Ζ αθξηβήο δηαδηθαζία απνγείσζεο γηα θάζε αγψλα ζα αλαθνηλψλεηαη ζηελ γεληθή ελεκέξσζε θαη ζα αλαξηάηαη ζηνλ 
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. 



11.3 Άλνηγκα παξαζχξνπ 
Ο ρξφλνο αλνίγκαηνο ηνπ παξάζπξνπ θαη ε παξάηαζε ηνπ, ζα αλαθνηλψλνληαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ηαζθ θαη ζα 
αλαξηνχληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. 

11.4 Παξάηαζε αλνίγκαηνο ηνπ παξαζχξνπ 
Αλ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ν Γ Α ζεσξεί φηη νη ζπλζήθεο έρνπλ γίλεη επηθίλδπλεο, κπνξεί λα δηαθφςεη ην ηαζθ θαη λα 
θιείζεη ην παξάζπξν ηνπ αγψλα. Σν παξάζπξν κπνξεί λα μαλαλνίμεη γηα φζν ρξφλν ην ηαζθ είρε δηαθνπεί, ρσξίο 
σζηφζν λα μεπεξάζεη ηελ ηειηθή πξνζεζκία παξάηαζεο αλνίγκαηνο. 

11.5 Δπαλαπνγείσζε 
ε πεξίπησζε ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο πνπ αλαγθάδεη ηνλ πηιφην λα πξνζγεησζεί ακέζσο κεηά ηελ απνγείσζε, ν 
πηιφηνο κπνξεί λα δεηήζεη άδεηα απφ ηνλ Γ Α γηα λα επαλαπνγεησζεί. Ο Γ Α πξέπεη λα απνθαζίζεη ακέζσο. Ο 
ρξφλνο απνγείσζεο ηνπ πηιφηνπ παξακέλεη, πάλησο, απηφο ηεο πξψηεο ηνπ πξνζπάζεηαο. 

11.6 Σχπνη εθθίλεζεο κε ρξήζε GPS 

•  Καζνξηζκφο ηεο γξακκήο εθθίλεζεο: 
Ζ γξακκή εθθίλεζεο κε GPS είλαη έλαο εηθνληθφο θχιηλδξνο ηνλ νπνίν ν πηιφηνο πξέπεη λα δηαζρίζεη. Μπνξεί λα κελ 
ππάξρεη θπζηθή αλαθνξά ηνπ ζεκείνπ ζην έδαθνο. 
 
Σέζζεξα είδε εθθίλεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

•  Μεκνλσκέλε εθθίλεζε απφ ην έδαθνο κεηά ην άλνηγκα ηνπ παξάζπξνπ: 
Ο ρξφλνο αλαρψξεζεο κπνξεί λα θαηαγξαθεί απφ ηνλ θξηηή απνγείσζεο ηελ ζηηγκή πνπ ν πηιφηνο απνγεηψλεηαη. 
Μπνξεί επίζεο λα ππνινγηζζεί κε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ GPS φηαλ ν πηιφηνο δηαζρίζεη ηελ γξακκή εθθίλεζεο κε 
GPS. ε απηήλ ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ζαλ ρξφλνο αλαρψξεζεο κπνξεί λα ιεθζεί ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν 
πηιφηνο δηέζρηζε ηελ γξακκή εθθίλεζεο κε GPS γηα πξψηε θνξά. Ζ γξακκή εθθίλεζεο κε GPS κπνξεί λα 
ηνπνζεηεζεί έηζη ψζηε ν πηιφηνο λα ηελ δηαζρίζεη ακέζσο κε ηελ απνγείσζε ηνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηι, ν 
πηιφηνο ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη ην GPS ηνπ εγθαίξσο ψζηε λα απνζεθεπζνχλ ηνπιάρηζηνλ 4 ζεκεία ίρλνπο 
(track logs) πξηλ εγθαηαιείςεη ην έδαθνο (ελεξγνπνίεζε ηνπ GPS ηνπιάρηζηνλ 2 ιεπηά πξηλ ηελ απνγείσζε). 

•  Μεκνλσκέλε εθθίλεζε ζηνλ αέξα: 
Ο ρξφλνο αλαρψξεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ηειεπηαία ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν πηιφηνο δηαζρίδεη ηελ αθηίλα ηνπ 
θπιίλδξνπ. Χο ηνκέαο εθθίλεζεο κπνξεί λα θαζνξηζζεί έλαο κεγάινο θχιηλδξνο γχξσ απφ ην επφκελν ζεκείν 
ζηξνθήο, (π.ρ. Ζ πίζηα απνγείσζεο είλαη 10 ρικ καθξηά απφ ην ζεκείν ζηξνθήο ΣΡ1. αλ ρξφλνο εθθίλεζεο 
ππνινγίδεηαη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νη πηιφηνη ζα δηαζρίζνπλ ηνλ θχιηλδξν αθηίλαο 9 ρικ γχξσ απφ ην ζεκείν 
ζηξνθήο ΣΡ1). Ο ηνκέαο εθθίλεζεο κπνξεί επίζεο λα είλαη θχιηλδξνο αθηίλαο 400 κ. γχξσ απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο 
εθθίλεζεο. ε απηήλ ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ν ρξφλνο εθθίλεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν πηιφηνο 
εγθαηαιείπεη ηνλ θχιηλδξν. 

•  Σαπηφρξνλε εθθίλεζε ζηνλ αέξα ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν: 
Ο ηνκέαο εθθίλεζεο νξίδεηαη ν ίδηνο φπσο θαη ζηελ Μεκνλσκέλε εθθίλεζε απφ ηνλ αέξα, αιιά ε εθθίλεζε ηψξα είλαη 
ηαπηφρξνλε θαη νη πηιφηνη πξέπεη λα δηαζρίζνπλ ηα φξηα ηεο αθηίλαο ηνπ θπιίλδξνπ κεηά ή αθξηβψο ηελ ρξνληθή 
ζηηγκή ηεο ψξαο εθθίλεζεο. 

•  Σαπηφρξνλε εθθίλεζε απφ ην έδαθνο ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν: 
Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ εθθίλεζεο ζα πξέπεη λα αλαθνηλσζνχλ ζηελ δηάξθεηα ελεκέξσζεο 
ηνπ ηαζθ. 

12.  ΠΡΟΓΔΗΧΖ 

12.1 Σεξκαηηζκφο (Goal) θαη πεξηνρή πξνζγείσζεο 
Κάζε θαζνξηζκέλε πεξηνρή πξνζγείσζεο (goal) ππνδηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο (4) δψλεο. 

• ηνλ ηνκέα πξνζγείσζεο ν νπνίνο είλαη κία εηθνληθή γξακκή ηεξκαηηζκνχ - πξνζγείσζεο (goal) πνπ νξίδεηαη κε 
κία γξακκή 400 κ. κε επίθεληξν ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ πξνζγείσζεο αθξηβψο θάζεηε ζε ζρέζε κε ην 
πξνεγνχκελν ζεκείν ζηξνθήο. 

• ε κία δψλε ζηελ νπνία ε γξακκή ηεξκαηηζκνχ κπνξεί λα απεηθνληζζεί θπζηθά επάλσ ζην έδαθνο. 

• ε κία δψλε πξνζγείσζεο 

• ε κία δψλε γηα ην κάδεκα θαη ηελ ζπζθεπαζία ησλ αιεμηπηψησλ. 
Ζ θπζηθή γξακκή ηεξκαηηζκνχ (εάλ ππάξρεη) ζα πξέπεη λα έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ 50 κ. θαη πιάηνο 1 κ. θαη ζα 
πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε, φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ εηθνληθή γξακκή ηεξκαηηζκνχ, (ή ζα πξέπεη νη 
ζπληεηαγκέλεο ηεο θπζηθήο γξακκήο ηεξκαηηζκνχ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο πηήζεο), θαη λα 
είλαη αθξηβψο θάζεηε ζε ζρέζε κε ην ηειεπηαίν ζεκείν ζηξνθήο (ππιψλαο). Ο πηιφηνο πξέπεη λα δηαζρίζεη ηελ 
γξακκή ηεξκαηηζκνχ θάζεηα ζε δεδνκέλε θαηεχζπλζε, γηα λα δηθαηνχηαη βαζκνχο ρξφλνπ. Δάλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη 
GPS σο κέζν επαιήζεπζεο, ε γξακκή ηεξκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη κε video εάλ είλαη δπλαηφλ νξηδφληηα θαη 
θάζεηα. 

12.2 Πξνζεζκία ηεξκαηηζκνχ 
Ζ ηειηθή ψξα πξνζγείσζεο ζηνλ ηεξκαηηζκφ ζα αλαθνηλσζεί ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ηαζθ θαη ζα αλαξηεζεί ζηνλ 
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηαζθ. Πηιφηνη πνπ πξνζγεηψλνληαη ζηνλ ηεξκαηηζκφ κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ 
θεξδίδνπλ βαζκνχο ρξφλνπ. 

12.3 Αλαθνξά αζθαινχο πξνζγείσζεο 
Κάζε πηιφηνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ αζθαιή πξνζγείσζε ηνπ ζηνλ ΓΑ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ακέζσο κεηά ηελ 
πξνζγείσζε ηνπ. Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ηειεθψλνπ ή ζε θαζνξηζκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ ζπρλφηεηα 
αζπξκάηνπ. Ο ηειηθφο ρξφλνο αλαθνξάο γηα αζθαιή πξνζγείσζε ζα αλαθνηλψλεηαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ηαζθ (task 
briefing) θαη ζα αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ ηαζθ. Δίλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε απηνχ ηνπ θαλφλα γηα ηελ απνθπγή 
άζθνπσλ εξεπλψλ θαη επηρεηξήζεσλ δηάζσζεο. Πηιφηνη νη νπνίνη δελ ζπκκνξθψλνληαη ζε απηφλ ηνλ θαλφλα ζα 
απνθιείνληαη απφ ηελ ζπλέρεηα ηεο δηνξγάλσζεο. 

12.4 Πξνζεζκία πξνζγείσζεο 
Ζ πξνζεζκία πξνζγείσζεο είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία φινη νη πηιφηνη πξέπεη λα έρνπλ πξνζγεησζεί. 
Πξνζεζκία πξνζγείσζεο κπνξεί λα ηεζεί ζε έλα ηαζθ κε ηεξκαηηζκφ. 

12.5 Πξνζεζκία αλαθνξάο ληα ηνλ αγψλα (Run report)      



Ζ εμαθξίβσζε ηεο πηήζεο κε θαηάζεζε ηππνπνηεκέλεο έγγξαθεο αλαθνξάο (Run report) είλαη ππνρξεσηηθή γηα 
φινπο ηνπο πηιφηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγψλα. Κάζε πηιφηνο πνπ αξρίδεη ην ηαζθ ζα πξέπεη πξνζσπηθά λα 
θαηαζέηεη ηε αλαθνξά ηνπ γηα ηνλ αγψλα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη πξηλ απφ ηε πξνζεζκία ε νπνία ηέζεθε. 
Πηιφηνη πνπ ζα θαηαζέηνπλ ηελ αλαθνξά ηνπο γηα ηνλ αγψλα κεηά απφ ηελ ρξνληθή πξνζεζκία ρσξίο επηβεβαησκέλν 
θψιπκα δελ ζα βαζκνινγνχληαη γηα ηελ αγσληζηηθή εκέξα. 
 
13, ΑΓΧΝΔ 

13.1 Αγψλαο ηαρχηεηαο κε ηεξκαηηζκφ. ( Race to goal) 
ηφρνο είλαη λα ηεξκαηίζεηο πξψηνο. Ο ρξφλνο εθθίλεζεο θαη ε πνξεία είλαη ίδηα γηα φινπο ηνπ πηιφηνπο. Σαπηφρξνλε 
ελαέξηα εθθίλεζε ή απφ ην έδαθνο πεξηγξάθνληαη ζηε παξ. 11.0 ρξφλνο άθημεο ζηνλ ηεξκαηηζκφ ζεσξείηαη φηαλ ν 
πηιφηνο πεξλά ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε παξ. 12. Οη πηιφηνη πνπ δελ ηεξκαηίδνπλ, ε 
ηεξκαηίδνπλ κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πξνζγείσζεο δελ θεξδίδνπλ βαζκνχο ρξφλνπ. Γηα βαζκνινγία βιέπε 
Παξάξηεκα Γ. 

13.2 Αηνκηθφο αγψλαο ηαρχηεηαο κε ηεξκαηηζκφ (Elapsed Time Race to Goal) 
Ζ πνξεία είλαη ίδηα γηα φινπο ηνπο πηιφηνπο. Ζ εθθίλεζε είλαη αηνκηθή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αλνηθηνχ παξαζχξνπ 
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε παξ.11, ν ρξφλνο ζηακαηά φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε παξ. 12.  ηφρνο είλαη λα πεηάμεη ν 
πηιφηνο ηελ απφζηαζε ζηνλ ζπληνκφηεξν ρξφλν.  Γηα βαζκνινγία βιέπε Παξάξηεκα Γ 

13.3 Διεχζεξε απφζηαζε ζε Άμνλα ή Πεξηνρή (Free distance on an Axis / in a Sector) 
Ο Γ Α νξηνζεηεί κηα πεξηνρή θαη ε πνξεία κπνξεί λα ζρεδηαζζεί κε έλα πξψην ππνρξεσηηθφ ζεκείν ζηξνθήο. Ο 
πηιφηνο πνπ αθνινπζεί απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη πεηά ηελ κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ηελ απνγείσζε , θεξδίδεη. 
Ζ απφζηαζε κεηξάηαη θαη ζηξνγγπινπνηείηαη ζε 0,1 km θαη νη βαζκνί ζα απνλεκεζνχλ αλαινγηθά κε ηελ κεγαιχηεξε 
απφζηαζε πνπ έγηλε .Οη απνζηάζεηο ππνινγίδνληαη αθηηληθά απφ ηελ απνγείσζε Π ην ηειεπηαίν ζεκείν ζηξνθήο γηα 
«ειεχζεξε απφζηαζε ζε πεξηνρή» θαη κε θάζεηε πξνβνιή ζηνλ άμνλα, γηα «ειεχζεξε απφζηαζε ζε άμνλα». 
 
13.4  Διέπζεξε απφζηαζε κε επηζηξνθή (Out & Return) 
Πηήζε πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζηξνθήο θαη επηζηξνθή κε αληίζηξνθε  πνξεία, πξνο ην ζεκείν ηεο απνγείσζεο.  

13.5 Απφζηαζε κε βαζκνχο GPS 
Ο ζθνπφο ηνπ ηαζθ απηνχ ηνπ είδνπο είλαη λα δνζεί ζηνπο πηιφηνπο ε πξσηνβνπιία λα επηηχρνπλ ηελ θαιχηεξε 
επίδνζε ηεο εκέξαο. Κάζε πηιφηνο κπνξεί λα πεηάμεη ζηελ θαηεχζπλζε πνπ ζέιεη κέζα ζε κία θαζνξηζκέλε πεξηνρή 
(ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ΓΑ) θαη λα θαιχςεη ηελ κεγαιχηεξε απφζηαζε. Έλαο θαζνξηζκέλνο αξηζκφο 
ζεκείσλ ζηξνθήο πξνζδηνξίδεηαη θαη αλαθνηλψλεηαη ζηελ δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο 
ηνπ ηαζθ (ζπλήζσο απφ 3 έσο 5 ζεκεία ζηξνθήο (ππιψλεο) επηπξφζζεηα κε ηελ απνγείσζε θαη ηελ πξνζγείσζε 
). Οη πηιφηνη επηιέγνπλ ηα δηθά ηνπο ζεκεία ζηξνθήο. 
Σν κφλν πνπ πξέπεη λα θάλνπλ είλαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ πηήζε ηνπο κε ηελ ρξήζε ηνπ GPS. Πξνζγείσζε ζην 
ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ζα κπνξνχζε λα δψζεη βξαβείν επηπξφζζεηεο απφζηαζεο πνπ δηαλχζεθε (ζπλήζσο 15%). Ο 
ληθεηήο ζα είλαη ν πηιφηνο πνπ θάιπςε ηελ κεγαιχηεξε απφζηαζε. Απηφο ν ηχπνο ηνπ ηαζθ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν 
ζρεδηαζκφο ηνπ ηαζθ ηεο εκέξαο δελ είλαη εχθνινο. Ο ρεηξηζκφο ηνπ εηδηθνχ απηνχ ηαζθ κε ρξήζε GPS εμεγείηαη 
ζηελ καξηπξία ηνπ ηαζθ κε GPS ζηελ § 15.7 εκεία ζηξνθήο πνπ επηηπγράλνληαη εθηφο ηεο πξνζδηνξηζκέλεο ή ηεο 
επηηξεπφκελεο πεξηνρήο πηήζεο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.  

14.   ΖΜΔΗΑ ΣΡΟΦΖ (ΠΤΛΧΝΔ) ΔΚΣΟΡΔ ΚΑΗ ΓΡΑΜΜΖ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟΤ ΜΔ ΥΡΖΖ GPS 

14.1 εκεία ζηξνθήο 
Όια ηα ζεκεία ζηξνθήο πξνζδηνξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο GPS ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη Γηνξγαλσηέο. Σα επίζεκα 
ζεκεία ζηξνθήο πξέπεη λα δηαλέκνληαη ζηνπο αγσληδφκελνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγξαθήο ηνπο ζηνλ αγψλα. Ζ 
θαηάζηαζε (ιίζηα) ησλ ζεκείσλ ζηξνθήο κπνξεί λα θνξηψλεηαη ζηα GPS ησλ αγσληδφκελσλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 
αγψλα απφ ηνλ επίζεκν ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ησλ αγψλσλ. Οη δηνξγαλσηέο κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ε λα 
πξνζζέηνπλ ζπληεηαγκέλεο ζεκείσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα. ε θάζε πεξίπησζε φκσο νη αιιαγέο απηέο ζα 
αλαθνηλψλνληαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ηαζθ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ζηξνθήο 
ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ πξαγκαηηθά επδηάθξηηα γεσγξαθηθά ζεκεία ζην έδαθνο ηα νπνία είλαη εχθνια 
αλαγλσξίζηκα απφ κεγάιε απφζηαζε θαη θαηά πξνηίκεζε ζε ρακειφ πςφκεηξν. Σν επίζεκν γεσδαηηηθφ ζχζηεκα 
(map datum) είλαη ην WGS 84 θαη ν πξνζδηνξηζκφο ζέζεο (position format) UTM. 

14.2 έθηνξεο (Σνκείο) 
Οη ηνκείο ησλ ζεκείσλ ζηξνθήο είλαη θχιηλδξνη γχξσ απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο GPS θαη παξέρνληαη απφ ηνπο 
Γηνξγαλσηέο.  Κχιηλδξνη επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ηνκείο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ. Δμαξηάηαη απφ ην 
ζχζηεκα εθθίλεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε νη ηνκείο λα είλαη εζσηεξηθνί ή εμσηεξηθνί ζηνλ θχιηλδξν. Οη αθηίλεο 
ησλ θπιίλδξσλ είλαη κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηαζθ θαη νξίδνληαη απφ ηνλ ΓΑ. 
Δμ νξηζκνχ φκσο: 

• Ζ αθηίλα ησλ θπιίλδξσλ ησλ ζεκείσλ ζηξνθήο ζα πξέπεη λα είλαη 400 κ. 

• Ζ αθηίλα ηνπ θπιίλδξνπ ηνπ ζεκείνπ εθθίλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 400 κ. 

ε θάζε ηαζθ κέξνο ηνπ ίδηνπ αγψλα ηα ζεκεία ζηξνθήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα αθηίλα θπιίλδξνπ εθηφο εάλ 
νξηζζεί κεγαιχηεξε αθηίλα θπιίλδξνπ γηα ην ζεκείν εθθίλεζεο. 
 
14.3      Σνκέαο ηεξκαηηζκνχ θαη γpακκή ηεξκαηηζκνχ 
Γχν είδε ηεξκαηηζκνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Με ή ρσξίο γξακκή ηεξκαηηζκνχ. 
Οη Γηνξγαλσηέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθή γξακκή ηεξκαηηζκνχ φζν απηφ είλαη δπλαηφλ εηδηθά φηαλ 
αλακέλεηαη παξνπζία ζεαηψλ ή κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. 

•  Οξηζκφο ηνκέα ηεξκαηηζκνχ: 
Δίλαη κία εηθνληθή γξακκή ηεξκαηηζκνχ - πξνζγείσζεο (goal) πνπ νξίδεηαη απφ κία γξακκή 400 κ. κε επίθεληξν ηηο 
ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ πξνζγείσζεο, αθξηβψο θάζεηε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ζεκείν ζηξνθήο. Οη 
πηιφηνη πξέπεη λα δηαζρίζνπλ απηήλ ηελ γξακκή. 

•  Οξηζκφο γξακκήο ηεξκαηηζκνχ: 
Δίλαη ε θπζηθή απεηθφληζε ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνχ ζην έδαθνο. 

•  Γηαδηθαζία ηεξκαηηζκνχ: 
Όηαλ ν πηιφηνο θζάζεη ζηνλ ηεξκαηηζκφ (goal) ν ρξφλνο ηνπ κεηξηέηαη κε ην GPS ηελ ζηηγκή πνπ ζα δηαζρίζεη ηνλ 



ηνκέα ηεξκαηηζκνχ. Δάλ ππάξρεη θξηηήο πξνζγείσζεο θαη γξακκή ηεξκαηηζκνχ ζην έδαθνο, ν πηιφηνο πξέπεη λα 
πεηάμεη πάλσ απφ ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ ή ηνπιάρηζηνλ λα πξνζγεησζεί επάλσ ζε απηήλ, γηα λα επηθπξψζεη ηνπο 
βαζκνχο ρξφλνπ ηνπ αιιηψο ν πηιφηνο ζα έρεη κφλνλ βαζκνχο απφζηαζεο. 

•  Υξφλνο ηεξκαηηζκνχ: 
ηα ηαζθ Race to Goal θαη φηαλ ππάξρεη γξακκή ηεξκαηηζκνχ ζην έδαθνο θαη θξηηήο πξνζγείσζεο παξψλ, ζα 
θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ θξηηή πξνζγείσζεο νη ρξφλνη ηεξκαηηζκνχ ησλ 10 πξψησλ πηιφησλ. ε φιεο ηηο άιιεο 
πεξηπηψζεηο ( απνπζία γξακκήο ηεξκαηηζκνχ, απνπζία θξηηή πξνζγείσζεο, ηαζθ φρη Race to Goal ) νη ρξφλνη 
ηεξκαηηζκνχ ζα θαηαγξάθνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ κε ρξήζε ηνπ GPS. 

15.   ΜΑΡΣΤΡΗΑ ΣΟΤ ΣΑΚ 

15.1 Μαξηπξία κε GPS 

•  Απφδεημε ηεοπηήζεο - Πξνέιεπζε: 
Σα δεδνκέλα ηεο πηήζεο ζα ζπιιέγνληαη απεπζείαο απφ ην GPS.Tα δεδνκέλα ίρλνπο ηεο πηήζεο είλαη πξνζσπηθά 
εθφζνλ ν αζιεηήο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ δελ απνδερζεί ηελ δεκνζίεπζε απηψλ ζην δηαδίθηπν. Μπνξνχλ φκσο λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ηελ δηαθήκηζε ηνπ αγψλα. Γελ γίλνληαη απνδεθηά αληίγξαθα 
αξρείσλ ή αξρεία απφ άιιε πεγή ζαλ απφδεημε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πηήζεο. Μφλν έγθπξα δεδνκέλα GPS ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε ζαλ απζεληηθέο απνδείμεηο. Γεδνκέλα κπνξνχλ λα ζπιιέγνπλ απφ θαηαγξαθείο πηήζεο 
(dataloggers), αιιά ζε θάζε πεξίπησζε είλαη απαηηεηφ ην GPS γηα λα επαιεζεχζεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ. 

•  Έγθπξα δεδνκέλα GPS 
Γηα λα ιεθζνχλ σο έγθπξα, ηα ζεκεία ίρλνπο πηήζεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

• Σν ίρλνο πηήζεο ζα πξέπεη λα δείρλεη ηνπιάρηζηνλ δεδνκέλα 2 ιεπηψλ (ηεο ψξαο) θαη ηνπιάρηζηνλ 5 ζπλερφκελα 
ζεκεία θαηαγξαθήο ίρλνπο (track log) πξηλ θαη κεηά απφ ηα πξνεγνχκελα ζεκεία θαηαγξαθήο ίρλνπο πνπ εμεηάδνληαη 
ή ηνπιάρηζηνλ 2 ζεκεία θαηαγξαθήο ίρλνπο πνπ επαιεζεχνπλ ην ζεκείν ζηξνθήο. 

• Σα ζεκεία ίρλνπο πξέπεη λα πεξηέρνπλ έγθπξεο θαη ακεηάβιεηεο αλαθνξέο ρξφλνπ. 

• Έλα ζπλερφκελν ζεκείν θαηαγξαθήο ίρλνπο είλαη θάζε δηαδνρηθφ ζεκείν πνπ απέρεη 20 δεπηεξφιεπηα ή ιηγφηεξν 
απφ ην ακέζσο πξνεγνχκελν. Σα δεδνκέλα ηνπ GPS επαιεζεχνληαη κε θξηηήξηα ειέγρνπ. 

•  Λνγηζκηθφ GPS 
Σα δεδνκέλα GPS ειέγρνληαη κε ρξήζε ινγηζκηθνχ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ Section 7 ηεο 
FAI/CIVL . Σν ινγηζκηθφ ειέγρεη ηελ ζέζε ηνπ πηιφηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν. Δπίζεο ειέγρεη ηνπιάρηζηνλ: 

• Σελ ψξα αλαρψξεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθθίλεζεο 

• Σελ δηάζρηζε ησλ ηνκέσλ θαηά ηελ ελαέξηα εθθίλεζε θαη ζηα ζεκεία ζηξνθήο 

• Σα πεδία πξνζγείσζεο 

• Σελ θαιχηεξε δεισκέλε απφζηαζε ή ηελ κεγαιχηεξε πνπ δηήλπζε ν πηιφηνο ζηελ δηάξθεηα ηεο πηήζεο ( Μπνξεί 
λα ιακβάλεηαη απηή ππφςηλ παξά νη ζπληεηαγκέλεο πξνζγείσζεο) 

• ζέζε ηνπ πηιφηνπ ζε πξνζδηνξηζκέλν ρξφλν ( Δάλ δηαθνπεί ην ηαζθ ελψ νη πηιφηνη είλαη ζηνλ αέξα). 

15.2 Κξηηήξηα ειέγρνπ GPS 
Γηα θάζε ηχπν γξακκήο εθθίλεζεο κε GPS θαζψο θαη γηα θάζε ζεκείν ζηξνθήο ην νπνίν αμηψλεηαη απφ ηνλ πηιφην, ην 
ίρλνο πηήζεο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη έλα απφ ηα αθφινπζα: 

• Έλα ζεκείν εληφο ηνπ ηνκέα ηνπ θπιίλδξνπ θαη εληφο ηεο αλνρήο ζέζεο 

• Έλα δεχγνο ζεκείσλ γηα ην νπνίν κία επζεία γξακκή ηξαβεγκέλε απφ ην έλα ζεκείν πξνο ην επφκελν ή ην 
πξνεγνχκελν ζπλερφκελν ζεκείν πεξλά δηακέζνπ πεξηνρήο εληφο ηεο αλνρήο ζέζεο ηνπ ηνκέα ηνπ θπιίλδξνπ 

• Φαλεξά θαηαζθεπαζκέλα ζεκεία (mark + enter γηα κνληέια Garmin γηα παξάδεηγκα) δελ ζα ππνινγίδνληαη ζαλ 
απνδείμεηο θαηεχζπλζεο αιιά κφλνλ ζαλ δήισζε επίδνζεο. Ζ αλνρή ζέζεο είλαη 0 κέηξα. Αλνρή ρξφλνπ 5 
δεπηεξνιέπησλ ζα εθαξκφδεηαη ζηνπο ρξφλνπο εθθίλεζεο ηαζθ ηχπνπ Race to Goal κφλνλ. 

 

15.3 Καιχηεξε ζέζε πηήζεο 
Οη πηιφηνη ζα βαζκνινγνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε ζέζε πηήζεο πνπ επέηπραλ ζην ηαζθ. Μπνξεί λα είλαη ην ζεκείν 
πξνζγείσζεο ησλ, ε θαιχηεξε ζέζε πνπ είραλ ζηνλ αέξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαζθ, ην επίζεκν πεδίν 
πξνζγείσζεο ή ή θαιχηεξε ζέζε ζηνλ αέξα εκπξφο απφ ην πεδίν πξνζγείσζεο. Δάλ θάλνπλ ρξήζε Garmin ή 
MLR GPS, απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ιεηηνπξγία mark+enter. Καηά ηελ έγγξαθε αλαθνξά ηνπ πηιφηνπ ληα 
ηνλ αγψλα (Run Report) ην ηειεπηαίν ζαθέο απνζεθεπκέλν ζεκείν ζηελ κλήκε ηνπ GPS ππνινγίδεηαη ζαλ ζεκείν 
πξνζγείσζεο ηνπ ζην ηαζθ. Δάλ ν πηιφηνο πεηάμεη καθξχηεξα πξηλ ηελ πξνζγείσζε ηνπ, ε θαιχηεξε ζέζε πηήζεο 
ηνπ, ζα αληρλεπζεί απηφκαηα απφ ην ίρλνο πηήζεο ηνπ. 

15.4 Τπνρξεσηηθφ ίρλνο πηήζεο 
ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο φηαλ ππάξρνπλ απαγνξεπκέλεο ή επηθίλδπλεο πεξηνρέο πηήζεο, ν ΓΑ κπνξεί λα 
δεηήζεη απφ ηνπο πηιφηνπο λα απνδείμνπλ κε ην ίρλνο πηήζεο ησλ, φηη δελ έρνπλ πεηάμεη εληφο απηψλ ησλ 
πεξηνρψλ. Απηφ ζα πξέπεη λα αλαθνηλσζεί ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ηαζθ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φιε ή πηήζε 
πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη κε ζπλερέο ίρλνο πηήζεο. 

15.5 Δπζχλεο ηνπ πηιφηνπ ληα ηελ δηαρείξηζε ηνπ GPS 

• Οη πηιφηνη κπνξνχλ λα έρνπλ παξαπάλσ απφ έλα GPS θαη θαηαγξαθείο πηήζεσλ (data loggers) θαηά ηελ πηήζε 
ηνπο 
• Δίλαη επζχλε ηνπο λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο ζσζηέο παξακέηξνπο ζην GPS θαη ηνπο θαηαγξαθείο πηήζεο γηα λα 
θαηαγξάςνπλ ηελ πηήζε ηνπο 
• ζα πξέπεη λα δηαγξάθνπλ ηηο πξνεγνχκελεο θαηαρσξήζεηο πξηλ απφ θάζε λέν ηαζθ 

• ζα πξέπεη λα εληζρχνπλ ην αζιεηηθφ πλεχκα θαη ηελ επγελή άκηιια κεηαμχ ησλ ζε θάζε θάζε ίνπ αγψλα 

• Κάζε βιάβε ηνπ GPS θαη ησλ θαηαγξαθέσλ πηήζεο (ινγηζκηθφ ή ζπζθεπή) αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
πηιφηνπ. Κάζε πηιφηνο πηζηνπνηεί φηη παξαδίδεη πξνο έιεγρν ην δηθφ ηνπ θαηαγξακκέλν ίρλνο πηήζεο. Οη 
δηνξγαλσηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαζηαπξψζνπλ γηα έιεγρν ηα ίρλε πηήζεο ησλ πηιφησλ. Λφγσ ηεο ηαρχηεηαο 
εδάθνπο θαη ηνπ ρξφλνπ δηαθνπήο απνζήθεπζεο (time interval) κεηαμχ ησλ ζεκείσλ 

θαηαγξαθήο ίρλνπο ηεο πηήζεο, νη πηιφηνη κπνξνχλ λα δεισζνχλ εθηφο ηνκέα (ζέθηνξα) θπιίλδξνπ αθφκε θαη αλ 
είλαη ζηα φξηα απηνχ. Δίλαη επζχλε ησλ λα απνδείμνπλ φηη ε θαηαγξαθή ίνπ ίρλνπο ησλ έρεη γίλεη εληφο ηεο ζσζηήο 
πεξηνρήο. 
Γηα λα απνθεπρζεί απηφ ην πξφβιεκα νη πηιφηνη ζα πξέπεη: 

• Να ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο GPS αλ είλαη εθηθηφ 

• Να ρξεζηκνπνηνχλ κηθξφηεξν ρξφλν δηαθνπήο απνζήθεπζεο (π.ρ. 10 δεπηεξφιεπηα ) 



• Να ρξεζηκνπνηνχλ GPS ηα νπνία απνζεθεχνπλ ηνπιάρηζηνλ 2000 ζεκεία θαηαγξαθήο ίρλνπο. 

15.6 GPS θαηά ηελ πξνζγείσζε 

Κάζε πηιφηνο πνπ ζα πξνζγεησζεί εθηφο ηνπ επίζεκνπ πεδίνπ πξνζγείσζεο ηνπ ηαζθ ρξεηάδεηαη λα θαηαγξάςεη ηελ 
ζέζε πξνζγείσζεο ηνπ 
• Γηα ηα κνληέια Garmin and MLR απηφ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο mark+enter (φρη 
goto+goto). 

• Σν ηειεπηαίν απνζεθεπκέλν ζεκείν δελ πξέπεη λα κεηνλνκαζηεί. 

• Σν κνληέιν Top Navigator ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ ζέζε off 

• Οη θαηαγξαθείο πηήζεο ζα πξέπεη λα θιείζνπλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ επίζεο ζηελ ζέζε off. 
Απηέο νη ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ ακέζσο κεηά ηελ πξνζγείσζε θαη πξηλ νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε ζην έδαθνο. 

15.7 Υξήζε GPS ζε αγψλα απφζηαζεο κε βαζκνχο GPS 

ε απηφ ην είδνο ηνπ ηαζθ ε ρξήζε GPS θαη ηα απνζεθεπκέλα ζε απηφ ζεκεία πξνζδηνξίδνπλ ηελ επίδνζε ηνπ 
πηιφηνπ. 

• Όια ηα κε κεηνλνκαδφκελα πξνεγνχκελα απνζεθεπκέλα ζεκεία δηαδξνκήο (waypoints) ζα πξέπεη λα ζβεζηνχλ 
απφ ηελ κλήκε ηνπ GPS πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ ηαζθ. 

• Ζ επίδνζε ηνπ πηιφηνπ ζα ππνινγίδεηαη κε ηελ ρξήζε κε κεηνλνκαδφκελσλ ζεκείσλ δηαδξνκήο (πρ. 
001,002,003 θηι γηα κνληέια Garmin, VL001 ,VL002 θηι γηα κνληέια MLR) Όπσο ζε φια ηα είδε ηαζθ εάλ ν 
πηιφηνο δελ ηεξκαηίζεη, ην ηειεπηαίν έγθπξν απνζεθεπκέλν ζεκείν ζα ιακβάλεηαη ζαλ ζεκείν πξνζγείσζεο. 

15.8 Μνληέια GPS θαη θαηαγξαθείο πηήζεο      

Δμ αηηίαο ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ κφλνλ ζπγθεθξηκέλα κνληέια GPS θαη εθδφζεηο ινγηζκηθνχ είλαη ζπκβαηά κε ηα 
πξνγξάκκαηα επαιήζεπζεο πηήζεσλ. 
Μεηαμχ άιισλ απνδεθηά κνληέια είλαη: 
• Σα παξαθάησ κνληέια GARMIN (ζεηξά 12, 48, 76, 72, 60, 90, 90xl, II+, III, III+, III pilot, 76, eTrex Venture 
Legend  Vista, Foretrex, Geko) 
• Aircotec - Top Navigator (with Year 2000 upgrade), XC Trainer 
• MLR SP24xc (free flight edition) 
• Brauniger IQ Compeo, Competino 
• Flytec 5030 
• Digifly Leonardo, Cartesio 
Dataloggers 
• Digifly varios κε ελζσκαησκέλνπο dataloggers (Graviter) 

• Renschler varios κε ελζσκαησκέλνπο dataloggers 

Με απνδεθηά κνληέια είλαη: 
• Garmin 38, 40, 45, II, άιια κνληέια eTrex θαη eMap 
• Aιινη θαηαζθεπαζηέο. 
Ζ ΔΑΠ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζζέηεη λέα απνδεθηά κνληέια ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαη λα 
αλαγλσξίδεη κνληέια πνπ πξνβιέπνληαη θαη απφ ηνπο θαλoληζκνχο ηεο FAI . 
 
16. ΠΟΗΝΔ 
 

Γίδνληαη νη παξαθάησ πνηλέο γηα ιαλζαζκέλα ζηνηρεία GPS θαη γηα δηάθνξεο άιιεο παξαβάζεηο.  
 
16.1      Πνηλέο γηα εζθαικέλν ίρλνο πηήζεο κε GPS 
 

εκείν εθθίλεζεο εζθαικέλν ή ειιηπέο κεδέλ βαζκνί γηα ην ηαζθ 

Διιηπέο ή κε ζπλερφκελν ίρλνο πηήζεο φηαλ 
απαηηείηαη 

κεδέλ βαζκνί γηα ην ηαζθ 

Δζθαικέλα ή ειιηπή ζεκεία ζηξνθήο 
βαζκνί απφζηαζεο κέρξη ην ηειεπηαίν ηεθκεξησκέλν ζεκείν ζα 
απνλέκνληαη 

16.2      Πνηλή ληα πηήζε κέζα ζε ζχλλεθα 

 

 

16.3      Πνηλή ληα ππέξβαξν έξκα 

Πηιφηνη πνπ έρνπλ έξκα πάλσ απφ 33 θηιά Απνβνιή ηνπ πηιφηνπ απφ ηνλ αγψλα 

 
16.4      Γηάθoξεο πνηλέο: 

 

 

 

16.5      Βαζκνί Πνηλψλ/ Γψξσλ 

Διάρηζηε πνηλή γηα πηήζε κέζα ζηα 
ζχλλεθα 

1
ε
 εηδνπνίεζε 100 βαζκνί πνηλήο / ηαζθ 

2
ε
 εηδνπνίεζε κεδεληζκφο  

Με θαηάζεζε ηεο αλαθνξάο αζθαινχο 
πξνζγείσζεο 

κεδέλ βαζκνί γηα ην ηαζθ έσο θαη 
απνβνιή ηνπ πηιφηνπ απφ ηνλ αγψλα 

Με ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο 
αλαθνξάο πηήζεο (Run Report) 

κεδέλ βαζκνί γηα ην ηαζθ 

Με ηήξεζε εληνιήο θξηηψλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα εμέιημεο ηνπ αγψλα  

κεδέλ βαζκνί γηα ην ηαζθ έσο θαη 
απνβνιή ηνπ πηιφηνπ απφ ηνλ αγψλα 



Όινη νη βαζκνί πνηλψλ / δψξσλ ζα ππνινγίδνληαη κε πξφζζεζε / αθαίξεζε ζηνπο βαζκνχο ηνπ αγψλα. 

17. ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ 

Ο αγψλαο είλαη έγθπξνο φηαλ: 

• Σν 10% ηνπιάρηζηνλ ησλ πηιφησλ απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο έρνπλ θαιχςεη ηελ ειάρηζηε απφζηαζε . Ζ απφζηαζε 
απηή αλαθνηλψλεηαη ζε θάζε ελεκέξσζε ηαζθ.  

• Σν παξάζπξν είλαη αλνηθηφ γηα πεξηζζφηεξα απφ 2 ιεπηά γηα θάζε εγγεγξακκέλν πηιφην θαη γηα θάζε επθαηξία γηα 
απνγείσζε. Δδψ σο εγγεγξακκέλνη ζηνλ αγψλα ζεσξνχληαη φινη νη πηιφηνη πνπ εγξάθεζαλ αξρηθά κείνλ εθείλνπο 
πνπ αθπξψζεθαλ ή απνζχξζεθαλ επηζήκσο. 

18. ΑΚΤΡΧΖ Ζ ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΓΧΝΑ 

Ο ΓΑ θαη / ή ν ΣΠ κπνξνχλ λα αθπξψζνπλ ή λα δηαθφςνπλ έλα ηαζθ εάλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο γίλνπλ επηθίλδπλεο ή 
ζε θάζε πεξίπησζε ε νπνία κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ πηιφησλ. Ζ αθχξσζε ή ε άκεζε δηαθνπή 
ηνπ ηαζθ αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ ζπρλφηεηα αζθαιείαο κέζσ αζπξκάηνπ ή κε άιια κέζα πνπ ζα αλαθνηλψλνληαη 
ζηελ δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ ηαζθ. Μεηά ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ησλ πξνζγεηψζεσλ, έλα ηαζθ κπνξεί 
λα αθπξσζεί κφλνλ κε απφθαζε ηεο Διιαλνδίθνπ Δπηηξνπήο ηνπ αγψλα. Ο ΓΑ θαη/ ή ν ΣΠ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ 
ηελ απφθαζε ηεο Διιαλνδίθνπ επηηξνπήο γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ηαζθ. 

 
ε ηαζθ ηχπνπ Race to Goal 

•    Δάλ θαλείο πηιφηνο δελ έρεη ηεξκαηίζεη (θαηά ηνλ ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο) ην ηαζθ αθπξψλεηαη 

• Δάλ ηνπιάρηζηνλ έλαο πηιφηνο έρεη ηεξκαηίζεη ην ηαζθ δηαθφπηεηαη θαη βαζκνινγείηαη. 

• ε ηαζθ ηχπνπ Elapsed Time Race to Goal 

• Δάλ θαλείο πηιφηνο δελ έρεη ηεξκαηίζεη (θαηά ηνλ ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο) ην ηαζθ αθπξψλεηαη 

• Δάλ ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ πηιφησλ έρεη ηεξκαηίζεη ην ηαζθ δηαθφπηεηαη θαη βαζκνινγείηαη. 
 
19. ΒΟΖΘΔΗΑ Δ ΠΗΛΟΣΟ ΠΟΤ ΚΗΝΓΤΝΔΤΔΗ 

Όινη νη πηιφηνη πξέπεη λα καδέςνπλ ηα αιεμίπησηα ηνπο ακέζσο κεηά ηελ πξνζγείσζε. Έλα αλνηθηφ αιεμίπησην ζην 
έδαθνο ζεκαίλεη «Βνήζεηα». Ο πηιφηνο πνπ είλαη κάξηπξαο νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα 
εηδνπνηήζεη ηνλ Γηνξγαλσηή ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επίζεκε ζπρλφηεηα 
αζθαιείαο. 

Γηαδηθαζία θιήζεσο «MAYDAY , MAYDAY, MAYDAY», 
• Γίλνπκε ιεπηνκέξεηεο ηεο θχζεσο θαη ηνπνζεζίαο ηνπ αηπρήκαηνο, 
• ζέζεο ηνπ ζχκαηνο, 
• φλνκα ηνπ πηιφηνπ πνπ αλαθέξεη ην ζπκβάλ, 
• πεξηγξαθή ηνπ αιεμηπηψηνπ πνπ έρεη ην πξφβιεκα. 

Ο πηιφηνο πνπ βνεζάεη έλα ηξαπκαηηζκέλν ζπλαζιεηή ηνπ κπνξεί λα επηβξαβεπζεί κε βαζκνχο κε ηελ δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηνπ Γ Α αλαιφγσο κε ηελ δηάζσζε θαη ηελ εθηηκνχκελε απψιεηα βαζκψλ. Ο πηιφηνο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε πξέπεη λα αλαθέξεη, θαηά ηελ πξνζειεπζή ηνπ ζηελ γξακκαηεία, ιεπηνκεξψο ηη ελέξγεηεο έθαλε γηα 
ηελ δηάζσζε ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ πηιφηνπ. (Βιέπε παξάξηεκα Γ) 

20. ΠΗΝΑΚΔ ΔΓΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΗΛΟΣΧΝ 

Ο Γηνξγαλσηήο εθδίδεη έλα πίλαθα εγγξαθήο θαη έλα πίλαθα θαηάηαμεο κε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηιφηνπο. Ο 
πίλαθαο θαηάηαμεο πξέπεη λα αλαθέξεη: 

• Όλνκα πηιφηνπ 
• Σχπν θαη φλνκα αιεμηπηψηνπ 
• Καηεγνξία αγψλα θαη είδνο ηαζθ 
• Γηάξθεηα πηήζεο θαη απφζηαζε πνπ έγηλε 
• Ώξα απνγείσζεο θαη πξνζγείσζεο γηα ρξνλνκεηξνχκελα ηαζθ 
• χλνιν βαζκψλ πνπ θεξδίδνληαη. 

21. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

Ο ππνινγηζκφο ηεο βαζκνινγίαο γίλεηαη κε πξφγξακκα ππνινγηζκνχ βαζκνιφγεζεο ηεο ΔΑΠ (βιέπε 
παξάξηεκα Γ). Σν πξφγξακκα ρεηξίδεηαη ν Γξακκαηέαο-Υεηξηζηήο Ζ/Τ ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ Γ Α . 
Δάλ ππάξρεη δπλαηφηεηα ην πξφγξακκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη επαιήζεπζε πηήζεο κέζσ GPS. 

22. ΔΠΗΖΜΖ ΔΚΓΟΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

Ο επίζεκνο πίλαθαο θαηάηαμεο ζα εθδίδεηαη επίζεκα ζην ηέινο θάζε αγψλα. Όζν αθνξά ηνλ αγψλα, έλαο 
αλεπίζεκνο πίλαθαο κπνξεί λα αλαθνηλψλεηαη κεηά απφ θάζε έγθπξν ηαζθ. 

23. ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΒΡΑΒΔΗΑ 

Υξεκαηηθά ή άιια βξαβεία κπνξνχλ λα δνζνχλ ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηνπο 
ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο. Σα ρξεκαηηθά ή άιια βξαβεία ζα κνηξάδνληαη αλαινγηθά θαη ζα εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε θαηεγνξία. Σα ρξεκαηηθά ή άιια βξαβεία ζα πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Γηνξγαλσηή ή απφ 
ηνπο επίζεκνπο ρνξεγνχο ηνπ αγψλα θαη ζα αλαθνηλψλνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, θαζψο επίζεο ζα 
πεξηιακβάλνληαη θαη ζηελ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γηνξγαλσηή, κε ηαπηφρξνλε αλαθνίλσζε ηνπ είδνπο ησλ 
ζηελ ΔΛΑΟ. Δίλαη ππνρξεσηηθφ νη πηιφηνη πνπ ιακβάλνπλ ρξεκαηηθά ή άιια βξαβεία λα παξίζηαληαη 
απηνπξνζψπσο ζηελ ηειεηή απνλνκήο αιιηψο ράλνπλ ην δηθαίσκα ηεο ιήςεο ησλ βξαβείσλ. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α.   ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 



Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ πηιφησλ ν Γηνξγαλσηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη έλα κέγηζην αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ 
αγψλα. Δάλ ν αξηζκφο ησλ επηζπκνχλησλ λα αγσληζζνχλ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ νξίνπ ησλ ζπκκεηνρψλ, ε επηινγή 
ησλ πηιφησλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηνπο απφ πξνεγνχκελνπο αγψλεο. Οη 
ζπκκεηέρνληεο ζα επηιεγνχλ εθφζνλ ιεθζνχλ ππφςε : 

Σα απνηειέζκαηα ηνπο ζην πξνεγνχκελν ΠΠ (ή Κχπειιν κέρξη ην έηνο 2004) θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, 
πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηνπο πηιφηνπο κε ηηο ιηγφηεξεο ζπκκεηνρέο ζε ΠΠ ή Κχπειιν θαζψο θαη ζηνπο λεψηεξνπο 
ζε ειηθία πηιφηνπο. Δπίζεο πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε λένπο πηιφηνπο πνπ δελ έρνπλ αγσληζζεί ζην παξειζφλ ζε 
αγψλα ΠΠ  (ή Κππέιινπ κέρξη ην έηνο 2004) θαη έρνπλ ηα πξνζφληα λα ιάβνπλ κέξνο. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β.  ΠΗΝΑΚΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

Ο πίλαθαο ηνπ ηαζθ ρσξίδεηαη ζε 4 ηκήκαηα. Πξέπεη λα είλαη θνξεηφο θαη λα ηνπνζεηείηαη θνληά ζην ρψξν 
απνγείσζεο. 

Σμήμα 1. Γενικά 
Ζκεξνκελία, Όλνκα αγψλα, Υψξνο δηαθεκίζεσλ ρνξεγψλ. 

Σμήμα 2.         Οπιζμόρ ηος ηαζκ 
 Σχπνο ηαζθ 
 Απφζηαζε ηνπ ηαζθ 
 Διάρηζηε απφζηαζε εγθπξφηεηαο 
 Φσηνγξαθίεο ζεκείσλ ζηξνθήο κε πςφκεηξν 
 πληεηαγκέλεο GPS  
 Πεξηγξαθή ηνπ ηέξκαηνο θαη θαζνξηζκνί ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνχ 
 Ώξα αλνίγκαηνο παξαζχξνπ 
 Πξνζεζκίεο παξάηαζεο ηνπ αλνίγκαηνο παξαζχξνπ, πξνζγείσζεο, αλαθνξάο θαη παξάδνζεο ζηνηρείσλ 

πηήζεο, θαζψο θαη ν πηζαλφο ρξφλνο έθδνζεο ησλ αλεπηζήκσλ απνηειεζκάησλ. 

Σμήμα 3. Μεηευπολογική Ππόβλετη 

Ζκεξήζηα πξφβιεςε κε πςνκεηξηθά ζηξψκαηα αλέκσλ, ράξηεο ζεξκνθξαζηψλ αλά χςνο. Υάξηεο (θιίκαθαο 
ηνπιάρηζηνλ 1/100.000) κε ζρεδηαζκέλε ηελ πνξεία θαη ηνπο ζέθηνξεο ησλ ζεκείσλ ζηξνθήο. 

Σμήμα 4. Πληποθοπίερ Αζθάλειαρ 
Τπνρξεσηηθή ζπρλφηεηα αζθαιείαο αζπξκάηνπ, ζπρλφηεηα πεξηζπιινγήο αλ είλαη δηαζέζηκε, αξηζκφο ηειεθψλνπ 
πεξηζπιινγήο, αξηζκνί ηειεθψλσλ ππεξεζηψλ δηάζσζεο. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   Γ    ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΖΔΗ 

1. Μέηπηζη αποζηάζευν 
Ζ απφζηαζε κεηξηέηαη απφ επίζεκν ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα ηεο FAI (πρ FS, Compegps,Checkin θηι) , 
ρξεζηκνπνηψληαο έλα απιφ ράξηε θιίκαθαο φπνπ ηα 100 κέηξα θαιχπηνπλ 1 mm ή παξαπάλσ. Όιεο νη απνζηάζεηο 
κεηξνχληαη κέζσ ζσζηά ειεγκέλσλ ζεκείσλ ζηξνθήο θαη εμηζψλνληαη πξνο ηα πάλσ ζηα επφκελα 0,1 km (100 m). Ζ 
απφζηαζε πνπ βαζκνινγείηαη είλαη ην άζξνηζκα ησλ νινθιεξσκέλσλ ζθειψλ κε ηελ θαζνξηζκέλε ζεηξά. Έλα 
ζθέινο πνπ δελ νινθιεξψζεθε αληηζηνηρεί ζην κήθνο απηνχ ηνπ ζθέινπο κείνλ ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην ζεκείν 
πξνζγείσζεο θαη ην επφκελν ζεκείν ζηξνθήο, ή ηέξκαηνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αθαηξνχκελε απφζηαζε δελ 
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ απφζηαζε κέρξη ην ηειεπηαίν ζσζηά πεξαζκέλν ζεκείν ζηξνθήο ή ηελ 
εθθίλεζε. 
Ζ απφζηαζε κεηξάηαη απφ ηελ απνγείσζε κέρξη ην ζεκείν πξνζγείσζεο. 

2. Μέηπηζη Υπόνος 

Ο ρξφλνο κεηξάηαη ζε ψξεο, ιεπηά θαη δεπηεξφιεπηα. 

3. Δξίζυζη Βαθμολογίαρ 

Θα ρξεζηκνπνηείηαη ε εμίζσζε βαζκνιφγεζεο GAP ζηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ. Πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ     ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑΧΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ 

Ο ζηόσορ : 
■   Να πξνηείλνπκε ζ' φινπο ηνπο πηιφηνπο έλα θαηάινγν ελεξγεηψλ  γηα βνήζεηα ζε θάπνηνλ πηιφην. 
■   Να πξνηείλνπκε ζηνπο δηνξγαλσηέο κηα ηδέα γηα ηελ δηαδηθαζία κίαο δηάζσζεο. 
■   Να σζήζνπκε ηνπο πηιφηνπο λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο ζε πεξίπησζε ελφο αηπρήκαηνο, απνθεχγνληαο ηελ 
πηζαλφηεηα ηνπ ππεξβάιινληα δήινπ , ζηελ πξνζπάζεηα απνθηήζεσο επηπιένλ βαζκψλ. ·/   Απηφο ν θαηάινγνο 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Γηνξγαλσηή θαη ή ηνπο θξηηέο ζε κηα πξνζπάζεηα 
απνδεκίσζεο ρακέλσλ βαζκψλ ζηνπο πηιφηνπο νη νπνίνη παξέρνπλ βνήζεηα. 
 
Καθήκονηα Γιοπγανυηών: 
■   Κάιπςε φιεο ηεο δηαδξνκήο κε αζχξκαηε επηθνηλσλία. 
■   Ξεθάζαξεο θαη αθξηβείο απνθάζεηο γηα ηνλ ηξαπκαηηζκέλν πηιφην θαη ή γηα ηνλ πηιφην πνπ βνεζά. 
■   Αλ είλαη δπλαηφλ λα ζπλδέζνπλ ην ζπλεξγείν δηάζσζεο κε ηελ πεξηνρή ηνπ αηπρήκαηνο. 
■  Μεηάδνζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζην ζπλεξγείν δηάζσζεο (γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ηξαπκαηία, ηνπνζεζία θιπ..).  
■   Αθχξσζε ηεο δηάζσζεο (αλ ρξεηάδεηαη) αλ δεηεζεί απφ πξφζσπα εθηφο αγψλσλ. 

Τποσπεώζειρ ηος ηπαςμαηία πιλόηος: 

Ο πηιφηνο πξέπεη λα : 
■   Έξζεη ζε επαθή κε ηελ δηνξγάλσζε ή κε έλα πηιφην πνπ πεηά. 
■   Να πεηάμεη κηα θσηνβνιίδα εάλ δηαζέηεη. 
■    Να δψζεη ηελ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε, ην πςφκεηξν, ζπληεηαγκέλεο ηνπ GPS ,ην φλνκα ηνπ, λνχκεξν ηνπ 
      αγψλα, θαη ηελ γεληθή ηνπ θαηάζηαζε. 
■   Να εθηηκήζεη ηελ βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη (Γηάζσζε κε ειηθφπηεξν, ή επίγεηα). 
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■   Να κείλεη ζε επαθή κε ηελ δηνξγάλσζε θαη λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο. 

Τποσπεώζειρ πιλόηυν. Πποζηαζία - ζςναγεπμόρ- διάζυζη 

Ππιν ηην πποζγείυζη : 
■   εκεηψζηε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο πεξηνρήο γηα ηελ δηεπθφιπλζε εληνπηζκνχ ηεο ζέζεσο ηνπ αηπρήκαηνο ηνπ 
πςνκέηξνπ ηνπ θαη ησλ ζπληεηαγκέλσλ GPS.  
■    Δπαθή κε ηελ δηνξγάλσζε απφ ηνλ αέξα ή κε θηλεηφ ηειέθσλν, (πξνηηκάηαη ν αζχξκαηνο). 

Μήνςμα ςναγεπμού 
Σν φλνκα κνπ είλαη... Ο αξηζκφο κνπ είλαη... Δίδα έλα αηχρεκα ζην ηάδε κέξνο... 
Ο ηξαπκαηίαο έρεη αιεμίπησην κάξθαο .......... ρξψκαηνο . Μπνξψ ή δελ κπνξψ λα πξνζγεησζψ θνληά ηνπ.... Ση πξέπεη 
λα θάλσ; 

Αν είναι δςναηόν: 

Σν φλνκα ηνπ είλαη... Ο αξηζκφο ηνπ είλαη.... Μπνξεί λα κηιήζεη, κπνξεί λα θηλεζεί.... 

Πεπιμένει για ηην απόθαζη ηηρ διοπγάνυζηρ και μεηά : 

Πξνζγεηψλεηαη θνληά, ή παξακέλεη ζηνλ αέξα , θνληά ζην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο γηα θαιιίηεξν εληνπηζκφ, ή ζπλερίδεη 
ηνλ αγψλα. 

Ζ επαθή μέζυ αζςπμάηος με ηην διοπγάνυζη είναι αδύναηη: 

■   Πέηα κηα θσηνβνιίδα εάλ είλαη δπλαηφλ. 
■  Αλ ππάξρεη άιινο πηιφηνο θνληά ή ζε επαθή καδί ζνπ δήηα ηνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ δηνξγάλσζε, αθνχ 
πξνζγεησζεί θνληά ζε ηειέθσλν, κείλε φζν ην δπλαηφλ πην πνιχ ζε επαθή κε ηνλ πηιφην γηα λα ηνπ δψζεηο 
πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο δηάζσζεο.  
■  Αλ είζαη κφλνο πξέπεη λα θξίλεηο κφλνο αλαιφγσο κε ηελ πεξηνρή, ηελ ζχγθξνπζε, ηελ ππνηηζέκελε θαηάζηαζε 
ηνπ ηξαπκαηία, αλ πξέπεη λα πξνζγεησζείο θνληά ηνπ ή θνληά ζε έλα ηειέθσλν. 

 

Άλλερ πληποθοπίερ ενημέπυζηρ ηηρ διοπγάνυζηρ ζσεηικά με ηον ηπαςμαηία μεηά ηην πποζγείυζη: 
Δπθνιία πξνζέγγηζεο ζηνλ ηξαπκαηία, απφζηαζε ηνπ πξψηνπ δξφκνπ, δέληξα, θιίζε πιαγηάο, βξάρνη....  
Καηάζηαζε ηνπ ηξαπκαηία : 
Έρεη ή Γελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ζθπγκφο, αλαπλνή, θηλεηηθφηεηα, αλνηθηφ ή θιεηζηφ θάηαγκα, εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή 
αηκνξξαγία. 

Πποζηαζία και διάζυζη ηος ηπαςμαηία: 

■ Απφθπγε ηνλ δηθφ ζνπ ηξαπκαηηζκφ, πξνζγεηψζνπ κφλν αλ απηφ κπνξεί λα γίλεη κε πιήξε αζθάιεηα.  
■   Πιεζίαζε ήξεκα ηνλ ηξαπκαηία. 
■   Αλ είλαη δπλαηφλ πιεζίαζε απφ ηα πιάγηα ή απφ θάησ γηα λα κελ πέζνπλ πέηξεο .  
■   Αζθάιηζε ηελ πεξηνρή. 
■  Μφιηο ζαο βξεη ε νκάδα δηάζσζεο, εηνίκαζε ηνλ ρψξν γηα ηελ άθημε ηνπ αζζελνθφξνπ (Γίπισζε ηα 
αιεμίπησηα). 

Πποζηαζία ηπαςμαηία : 

■   Με ηνλ κεηαθηλείο. 
■   θέπαζε ηνλ αλ θξπψλεη. 
■   Μίια ηνπ αθφκα θαη αλ είλαη αλαίζζεηνο . 
■   Δμέηαζε αλ νη βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο (ζθπγκφο, αλαπλνή) είλαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη κελ επεκβαίλεηο αλ δελ έρεηο 
γλψζεηο.  
■   Αλ δελ έρεηο επηινγή, θάλε ηερλεηή αλαπλνή, ζηφκα κε ζηφκα θαη θαξδηαθέο καιάμεηο (ξπζκφο 1 αλαπλνή γηα 5 
καιάμεηο). 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ.   ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΘΝΗΚΖ ΟΜΑΓΑ (ΔΟ) 

Γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο πηιφηνο ζηελ Δζληθή Οκάδα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ ν δηνξγαλσηήο 
νξίδεη ζχκθσλα κε ην επίζεκν πξφγξακκα αγψλα πνπ θαηαζέηεη ζηελ FAI. 

Ζ επηινγή ηεο Δζληθήο νκάδαο γίλεηαη αξρηθά γηα 6 αζιεηέο σο εμήο:  

1. Οη 3 πξψηνη Έιιελεο ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο ηεο FAI ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο WPRS 
(http://civlrankings.fai.org/) φπσο ζα ηζρχεη δχν κήλεο πξίλ ηελ ιήμε ππνβνιήο ησλ ζπκκεηνρψλ. 

2. Οη 3 πξψηνη  Έιιελεο ηνπ πην πξφζθαηνπ Παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη αζιεηέο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη γηα ηνπο 2 ηξφπνπο επηινγήο νη ζέζεηο πνπ 
απνκέλνπλ ζπκπιεξψλνληαη σο εμήο: 1. ν ακέζσο επφκελνο αζιεηήο ζηελ θαηάηαμε ηνπ WPRS, 2. ν ακέζσο 
επφκελνο αζιεηήο ζηελ θαηάηαμε ηνπ πξφζθαηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο, κε επαλάιεςε απηνχ ηνπ 
ηξφπνπ αλ ρξεηάδεηαη.. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε.  ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ ΤΝΣΜΖΔΧΝ 

FAI / CIVL: FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE.  Γηεζλήο Αεξνλαπηηθή Οκνζπνλδία / Δπηηξνπή 
Αησξνπηεξηζκνχ. 
WPRS (World Paragliding Ranking Scheme): Παγθφζκην χζηεκα θαηάηαμεο ησλ πηιφησλ Αιεμίπησηνπ Πιαγηάο 
ΔΛΑΟ: Διιεληθή Αεξαζιεηηθή Οκνζπνλδία 
ΔΑΠ:    Δπηηξνπή Αιεμηπησηηζκνχ Πιαγηάο ηεο ΔΛΑΟ 

http://civlrankings.fai.org/


ΔΟ:      Δζληθή Οκάδα 
ΠΠ:      Παλειιήλην Πξσηάζιεκα 
GPS:   Global Positioning by Satellite 
ΓΑ:     Γηεπζπληήο Αγψλα 
ΣΠ:      Σερληθφο Παξαηεξεηήο 
AFNOR, DHV, SHV, CEN: Οξγαληζκνί Πηζηνπνίεζεο αιεμηπηψησλ πιαγηάο 
Α/Π:     Αιεμίπησην Πιαγηάο 
Γηνξγαλσηήο: σκαηείν ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη αλαιάβεη εληνιή απφ ηελ ΔΛΑΟ λα δηνξγαλψζεη επίζεκν 
αγψλα. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ΣΜΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΠΡΟΓΔΗΧΖ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΟΤ ΠΛΑΓΗΑ 

Ο Καλνληζκφο Αγψλσλ Αθξηβείαο Πξνζγείσζεο Αιεμηπηψηνπ Πιαγηάο ιεηηνπξγεί βάζεη ηνπ Κεθαιαίνπ 24 ηνπ 
Section 7, πνπ επηζπλάπηεηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καλνληζκφ Αγψλσλ Απνζηάζεσλ Αιεμηπηψηνπ Πιαγηάο 
ινγηθά αλαπξνζαξκνζκέλν, κε ην General Section θαη ην Section 7 ηνπ Αγσληζηηθνχ Κψδηθα ηεο FAI/CIVL. 

Οη ινγηθά αλαπξνζαξκνζκέλεο κεηαηξνπέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Αγψλσλ Απνζηάζεσλ Αιεμηπηψηνπ 
Πιαγηάο είλαη νη θάησζη: 

1.        ΓΔΝΗΚΑ 
 
1.1 Γηάξθεηα   θαη αξηζκφο έγθπξσλ γχξσλ θάζε Αγσληζηηθήο πλάληεζεο ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο ή 
αγψλνο ραξαθηεξηζκέλν OPEN ή σο FAI / CIVL Category 2,  θαζνξίδεηαη απφ ην Section 7 Κεθάιαην 24. Ζ 
Αγσληζηηθή πλάληεζε ζα δηαξθέζεη ηξεηο εκέξεο φπνπ Παξαζθεπή ζα είλαη επίζεκε εκέξα πξνπφλεζεο θαη 
εγγξαθήο, κε άββαην θαη Κπξηαθή επίζεκεο αγσληζηηθέο. Σειεηή απνλνκήο ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή ην απφγεπκα. 

1.2 πκκεηέρνληεο 
Γηα λα ζπκκεηέρεη ζε Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Αθξηβείαο ν αγσληδφκελνο πηιφηνο πξέπεη λα έρεη ηα πξνζφληα λα 
αληηκεησπίζεη ηηο απαηηήζεηο ελφο αγψλα Αθξηβείαο Αιεμίπησηνπ Πιαγηάο θαη λα θαηέρεη ην ειάρηζην άδεηα Πηιφηνπ 
(Π). ε πεξίπησζε πνπ νη Παλειιήληνη αγψλεο ραξαθηεξίδνληαη OPEN    ή αγψλεο FAI / CIVL    Category 2,    θαη 
ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ πηιφηνη μέλεο ρψξαο πξέπεη λα θαηέρνπλ θαηάιιειε αγσληζηηθή άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί απφ 
ηελ Οκνζπνλδία ηεο ρψξαο ηνχο ή άδεηα ηεο θαηεγνξίαο Parapro ηάδην 4,  International Pilot Proficiency 
Identification (IPPI ) ηεο FAI / CIVL. Κάζε πηιφηνο πξέπεη λα έρεη έγγξαθε άδεηα ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο απφ ην 
σκαηείν ζην νπνίν αλήθεη, ην δε σκαηείν ηνπ πξέπεη λα είλαη κέινο ηεο ΔΛΑΟ, θαη λα έρεη δεισζεί απφ απηφ 
ζηελ ΔΛΑΟ ζαλ αεξαζιεηήο. 

2. ΔΗΓΟ ΑΓΧΝΑ 

Σν είδνο ηνπ αγψλα είλαη Αγψλαο Αθξηβείαο Αιεμηπηψηνπ Πιαγηάο φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Section 7. 

3. ΝΗΚΖΣΔ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ 
 
3.1 Πξσηαζιεηήο Νηθεηήο θαη Νηθήηξηα Οκάδα 
Ο Νηθεηήο θαη ε Νηθήηξηα Οκάδα ηεο Αγσληζηηθήο πλάληεζεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην 
Section 7 Κεθάιαην 24. Σν Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε κία (1) Αγσληζηηθέο πλαληήζεηο. Ο 
Παλειιήληνο Πξσηαζιεηήο γηα ην ηξέρνλ έηνο θεξχζζεηαη ν πηιφηνο κε ηνπο ιηγφηεξνπο βαζκνχο πνηλήο ζηνλ 
ηειηθφ πίλαθα θαηάηαμεο ηνπ Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο εθφζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ην ειάρηζην 3 έγθπξνη 
αγσληζηηθνί γχξνη πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο. 
ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί θαλέλαο αγσληζηηθφο γχξνο ή δελ 
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 3 θαη ειάρηζην αγσληζηηθνί γπξνη, ηφηε είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΔΑΠ λα δηνξγαλψζεη 
εθ λένπ αγσληζηηθή ζπλάληεζε αιιά φρη λσξίηεξα ηνπ ελφο κελφο απφ ηελ πξνεγνχκελε εκεξνκελία δηαμαγσγήο ηνπ 
ηδίνπ αγψλα. Ζ βαζκνινγία ησλ αζιεηψλ απφ ηπρψλ πξνεγνχκελνπο αγσληζηηθνχο γχξνπο ζα πξνζκεηξάηαη ζηελ 
λέα αγσληζηηθή ζπλάληεζε.  

3.2 Βξαβεία- Κχπειια 
ε Παλειιήλην Πξσηάζιεκα - βξαβεία ή θχπειια δίλνληαη ζηνπο 3 πξψηνπο Έιιελεο ληθεηέο ηνπ Παλειιήληνπ 
Πξσηαζιήκαηνο. Δάλ ραξαθηεξηζζεί ην Πξσηάζιεκα σο OPEN  ή αγψλαο FAI / CIVL  Category 2, βξαβεία ή 
θχπειια δίλνληαη θαη ζηνπο 3 πξψηνπο ληθεηέο θαη ζηηο 3 πξψηεο ληθήηξηεο ρψξεο. Σα βξαβεία ή θχπειια ησλ 
ληθεηψλ παξέρνληαη απφ ηνλ Γηνξγαλσηή ηνπ αγψλα 

4.     ΤΜΜΔΣΟΥΔ 

Πξνζηίζεηαη: 
Σν πνζφ ζπκκεηνρήο νξίδεηαη απφ ηνλ Γηνξγαλσηή θαη θαιχπηεη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη, ζηα θάησζη: 
• Μεηαθνξά απφ/πξφο απνγείσζε/πξνζγείσζε 
• Πξφρεηξν γεχκα/αλαςπθηηθψλ 

6. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ - ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΒΛΔΦΖ 

Αληηθαζηζηάηαη ν ηίηινο, δηαγξάθεηαη ε Σερληθή Δπηηξνπή Αγψλσλ θαη πξνζηίζεληαη ηα θάησζη: 

6.1. Πξνζσπηθφ Αγψλνο 
Σν Πξνζσπηθφ Αγψλνο απνηειείηαη απφ ηνπο θάησζη: 
• Σερληθφο Παξαηεξεηήο ηεο ΔΑΠ 
• Γηεπζπληήο Αγψλσλ 
• Κξηηήο Απνγείσζεο 
• Οκάδα Κξηηψλ 

Καζήθνληα ηνπο νξίδνληαη σο εμήο 
• Σερληθφο Παξαηεξεηήο ηεο ΔΑΠ - θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Αγψλσλ Απνζηάζεσλ ηεο ΔΑΠ 
• Γηεπζπληήο Αγψλνο - θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Αγψλσλ Απνζηάζεσλ ηεο ΔΑΠ 
• Κξηηήο Απνγείσζεο- θαζνξίδνληαη ζην Section 7 Κεθάιαην 24 
• Οκάδα Κξηηψλ- θαζνξίδνληαη ζην Section 7 Κεθάιαην 24 
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ δηνξγαλσηψλ επηηξέπεηαη, φπνπ ινγηθά είλαη εθηθηφ, έλα άηνκν λα αλαιακβάλεη 
πεξηζζφηεξν απφ έλα θαζήθνληα. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ή γηα OPEN ή Καηεγνξία 2 αγψλα δελ είλαη απαξαίηεην ν 
ΑξρηΚξηηήο λα είλαη ελ ελεξγεία πηιφηνο Αιεμηπηψηνπ Πιαγηάο ζε Αγψλεο Αθξίβεηαο. 

7. ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
Καζνξίδεηαη ζην Section 7 Κεθάιαην 24 



10 Πποζηαηεςηικόρ εξοπλιζμόρ. 

Κάζε αγσληδφκελνο νθείιεη λα θνξά πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο θαη λα έρεη εθεδξηθφ αιεμίπησην ζε φιεο ηηο πηήζεηο. Σν 
θάζηζκα ηνπ πξέπεη λα θέξεη πξνζηαζί πιάηεο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 12 εθαηνζηψλ ζην παρχηεξν ζεκείν ηεο . 

11. ΑΠΟΓΔΗΧΖ 
Καζνξίδεηαη απφ ην Section 7 Κεθάιαην 24. Ο Κξηηήο Απνγείσζεο ζα θαζνξίδεη ηνπο ρξφλνπο απνγείσζεο θαη ηνλ 
επηηξεπηφ ρξφλν απνγείσζεο γηα θάζε δηαγσληδφκελν. 

12. ΠΡΟΓΔΗΧΖ 

Καζνξίδεηαη απφ ην Section 7 Κεθάιαην 24. 

13. ΑΓΧΝΔ 
Ο παξψλ αγψλαο είλαη Αγψλαο Αθξηβείαο Αιεμηπηψηνπ Πιαγηάο φπσο θαζνξίδεηαη ζην Section 7 Κεθάιαην 24. 

17.ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ  
Καζνξίδεηαη απφ ην Section 7 Κεθάιαην 24 

21.      ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

Καζνξίδεηαη απφ ην Section 7 Κεθάιαην 24 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ. SECTION 7       ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 
 
24 ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΠΡΟΓΔΗΧΖ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΟΤ ΠΛΑΓΗΑ 
24.1 κοηηόρ 

Ο πξψηνο ζθνπφο ηνπ αγψλα, είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ Παγθφζκηνπ ή Ζπεηξσηηθνχ (Παλεπξσπατθνχ) Αηνκηθνχ 
Πξσηαζιεηνχ θαη ηεο Πξσηαζιήηξηαο Οκάδνο ζε Αθξίβεηα Πξνζγείσζεο Αιεμηπηψηνπ Πιαγηάο. 

24.1.1      Ο Νικηηήρ 

Ο Νηθεηήο θάζε θαηεγνξίαο ζα είλαη ην άηνκν ή ε νκάδα, αληίζηνηρα, κε ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία. 

24.2 Γικαίυμα ςμμεηοσήρ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα κέιε ησλ αληηζηνίρσλ NAC πνπ θαηέρνπλ: 
• Sporting License ηεο FAI πνπ θαιχπηεη ην Αιεμίπησην Πιαγηάο 
• ΗΡΡΗ Κάξηα, ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ Para Pro ηάδην 4 
• Δζληθή άδεηα πηιφηνπ αιεμηπηψηνπ πιαγηάο 

Οη πηιφηνη πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηδείμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα απνγεηψλνληαη ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο αλέκνπ θαη 
θαηξνχ πνπ εκπίπηνπλ εληφο ησλ νξίσλ ιεηηνπξγίαο (φζνλ αθνξά ηελ κέζνδν απνγείσζεο φπσο πξνζδηνξίδεηαη 
ζηνπο Σνπηθνχο Καλνληζκνχο). 

24.2.2 Δθνική Ομάδα 
Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κειψλ απφ ηελ νπνία κπνξεί λα απαξηίδεηαη θάζε Οκάδα ζε Αγψλα Αθξηβείαο 
Αιεμηπηψηνπ Πιαγηάο ζα είλαη 5 πηιφηνη. Σν κέγεζνο ηεο Οκάδνο ζα πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο Σνπηθνχο 
Καλνληζκνχο. 

24.2.3 Αλεξίπηυηο Πλαγιάρ 

Ο αγψλαο είλαη αλνηρηφο γηα θάζε Αησξφπηεξν Κιάζεο 3 (αιεμίπησην πιαγηάο). 

24.2.4 Δθοδιαζμόρ Πποζυπικού Τλικού 
Οη Σνπηθνί Καλνληζκνί πξνζδηνξίδνπλ εάλ ν πηιφηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θέξεη εθεδξηθφ αιεμίπησην. Σν ηαθνχλη 
θαη ε κπξνζηηλή άθξε ησλ παπνπηζηψλ ελφο δηαγσληδφκελνπ πηιφηνπ πξέπεη λα είλαη θηηαγκέλν απφ ηέηνην πιηθφ θαη 
λα έρεη ηέηνην ζρήκα ψζηε λα κελ πξνμελήζεη δεκηά ζε κεραληζκφ απηφκαηεο θαηακέηξεζεο. 

24.3 Πεπιοσή αγώνορ και Τλικά 

24.3.1      ηόσορ 
Ζ ζέζε ηνπ ζηφρνπ πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ πξνζγείσζε απφ νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε. Ζ ζέζε ηνπ ζηφρνπ 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή Αγψλσλ (ν νπνίνο κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί θαη ηνλ Σερληθφ Παξαηεξεηή). Ο 
ζηφρνο κπνξεί λα κεηαθεξζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, φρη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ γχξνπ. 

Σν θέληξν ηνπ ζηφρνπ ζπζηήλεηαη λα απνηειείηαη απφ έλα Μεραληζκφ Απηφκαηεο Καηακέηξεζεο πνπ λα έρεη έλα 
δηζθίν «απνιχηνπ θέληξνπ», δηακέηξνπ 3 εθαηνζηψλ, ζε ρξψκα πνπ λα θάλεη αληίζεζε, πξνηηκφηεξν θίηξηλν ζε 
καχξν θφλην. Ο κεραληζκφο Απηφκαηεο Καηακέηξεζεο πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηακέηξεζεο έσο κία 
ειάρηζηε απφζηαζε 15 εθαηνζηψλ, κε πξνζαπμήζεηο φρη πάλσ ηνπ ελφο εθαηνζηνχ. 

Ο Μεραληζκφο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε κία ζηαζεξή βάζε, πξέπεη λα είλαη ζηεξεσκέλν έηζη ψζηε λα 
παξακέλεη αθίλεην θαη λα θξαηείηε φζν ην δπλαηφλ πνην επίπεδν θαη λα βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ην Πεδίν 
Μέηξεζεο. Πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ επθξηλείο θχθινη αθηίλαο 0.5κ, 2.5κ, 5κ θαη 10κ, θεληξαξηζκέλα γχξσ απφ 
ην «απφιπην θέληξν». 

(Οδεγίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηφρνπ: απνγείσζε απφ Λφθν: ν ιφγνο κεηαμχ πξνβαιιφκελεο απφζηαζεο θαη 
πςνκεηξηθήο δηαθνξάο (ρψξνο απνγείσζεο 
-ζηφρνο) ζα είλαη έσο κέγηζην 5:1, ε ειάρηζηε πςνκεηξηθή δηαθνξά είλαη 200κ). 

24.3.2 Πεδιο Μεηπηζηρ 
Σν Πεδίν Μέηξεζεο είλαη έλαο επίπεδνο ρψξνο φπνπ γίλεηαη θαηακέηξεζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 
Οξηνζεηείηαη απφ έλαλ επθξηλψο ηνπνζεηεκέλν θχθιν κε ηνλ Μεραληζκφ Απηφκαηεο Καηακέηξεζεο ζην θέληξν. Ζ 
αθηίλα ηνπ Πεδίνπ Μέηξεζεο είλαη 5 κέηξα. 

Σν Πεδίν Μέηξεζεο πξέπεη λα είλαη απφ ηέηνην πιηθφ (γξαζίδη, άκκν, ραιί....) φπνπ νη Κξηηέο εχθνια κπνξνχλ λα 



πξνζδηνξίζνπλ ηελ πξψηε επαθή ηνπ πηιφηνπ κε ην έδαθνο . Σν Πεδίν Μέηξεζεο πξέπεη λα είλαη ζην ίδην 
επίπεδν κε ην ρσξάθη φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν. 

Ο ΑξρηΚξηηήο ή ν Κξηηήο Αγψλνο ζα πξνζδηνξίζεη ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην Πεδίν Μέηξεζεο φπνπ ζα επηηξέπεηαη 
λα θηλείηαη κφλν ην Πξνζσπηθφ Αγψλνο. Απηή ε πεξηνρή πξέπεη λα έρεη θαη'ειάρηζηε αθηίλα, γχξσ απφ ηνλ 
ζηφρν, 10 κέηξα. Σα φξηα ηεο πεξηνρήο ζα καξθάξνληαη ζην έδαθνο. 

24.3.3 Πποζδιοπιζμόρ ηηρ Καηεύθςνζηρ ηος Ανέμος 
Έλα επθξηλέο Αλεκνχξην θαη έλαο Γείθηεο Καηεχζπλζεο Αλέκνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ πεξηνρή πιεζίνλ ηνπ 
ζηφρνπ θαη ζα βξίζθνληαη, θαη'ειάρηζην, 5κ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

24.3.4 Καηαγπαθέαρ ηηρ Σασύηηηαρ ηος Ανέμος 
Δληφο πεξηνρήο 50κ απφ ηνλ ζηφρν ζα θαηαγξάθεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ν αηζζεηήξαο κεηξήζεσο ζα 
ηνπνζεηείηαη 5 θαη 7 κέηξα πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηνπ απηφκαηνπ Καηαγξαθέα Σαρχηεηαο Αλέκνπ, νη Κξηηέο κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ 
ζηελ ρξήζε Μεραληθνχ Οξγάλνπ, πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζε ειάρηζην χςνο 2κέηξα πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αγψλνο. 

24.4       Αγώναρ 

24.4.1 Απιθμόρ Γύπυν 
Δληφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ζα δηεμαρζνχλ, θαηά αλψηαην φξην, δψδεθα (12) νινθιεξσκέλνη γχξνη. Σν ειάρηζην 
ηξεηο (3) έγθπξνη γχξνη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα λα θαηαζηεί έγθπξνο ν αγψλαο. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα απνθνκηζζνχλ απφ νπνηνδήπνηε γχξν ζα πξνζκεηξήζνπλ ζηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή 
βαζκνινγία, κφλν φηαλ ν γχξνο ζα έρεη νινθιεξσζεί (π.ρ. φηαλ φινη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ ιάβεη βαζκνινγία ή 
πνηλή). ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαθνπή ζηνλ αγψλα ζηελ κέζε ελφο γχξνπ, ν αγψλαο ζα ζπλερίζεη απφ ην 
ζεκείν πνπ δηεθφπε. 

Καηξνχ επηηξέπνληνο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο γχξνο πξνπφλεζεο πξηλ μεθηλήζεη ν αγψλαο. 

24.4.2 Αγυνιζηικοί Απιθμοί 
ζα γίλεη θιήξσζε ησλ νκάδσλ ψζηε λα θαζνξηζζεί ε ζεηξά απνγείσζεο. ηα κέιε θάζε Δζληθήο Οκάδνο 
αλαηίζεηαη έλαο αξηζκφο 1, 2, 3, 4, 5,.... ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δειψζεθαλ ζηηο αηηήζεηο εγγξαθήο. 

χκθσλα κε ηελ ζεηξά απνγείσζεο ηεο νκάδνο θαη ζχκθσλα κε ηνπο αξηζκνχο πνπ έρνπλ αλαηεζεί εληφο ηεο 
νκάδνο, νη πηιφηνη ζα ιάβνπλ ηνπο αγσληζηηθνχο ηνπο αξηζκνχο σο εμήο: φινη νη αξηζκνί 1, κεηά αθνινπζνχλ φινη 
νη αξηζκνί 2, 3, θιπ. 

Κάζε πηιφηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν ζην θξάλνο ηνπ ηνλ αγσληζηηθφ ηνπ αξηζκφ. 

24.4.3 Απογείυζη 

• Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα απνγεηψλνληαη κε ηελ ζεηξά απνγείσζεο πνπ έρεη αλαθνηλσζεί αλάινγα  κε ηνπο 
Αγσληζηηθνχο ηνπο Αξηζκνχο, εθηφο εάλ, πξνεγνπκέλσο, έρνπλ ιάβεη άδεηα απφ ηνλ Κξηηή Απνγείσζεο 

• Οη δηαγσληδφκελνη πνπ  δελ είλαη έηνηκνη λα απνγεησζνχλ,  φηαλ ηνπο θαιέζεη  γηα απνγείσζε  ν  Κξηηήο 
Απνγείσζεο κε ηελ ζεηξά απνγείσζεο πνπ έρεη πξνζδηνξηζζεί, ζα ππφθεηληαη ζηελ κέγηζηε πνηλή βαζκνινγίαο σο 
βαζκνινγία γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν γχξν. 

• Ζ ρξνληθή ζεηξά απνγείσζεο/εθθίλεζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ην επίπεδν επηδφζεσλ ηεο 
πηέξπγαο. 

 

24.4.4 Απομάκπςνζη Πιλόηυν 
Οη πηιφηνη πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αέξα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ θαζ'χςνο απφ ηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο γηα 
λα εμαζθαιίζνπλ αζθαιή πξνζγείσζε ζηνλ ζηφρν, άλεπ εκπνδίσλ. Σν πξνζπέξαζκα ηα ηειεπηαία 200κ πάλσ 
απφ ηνλ ζηφρν (AGL - πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο) δελ επηηξέπεηαη θαη κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 
ηελ κέγηζηε πνηλή βαζκνινγίαο. 

24.4.5 ήμαηα 
Ζ επίζεκε κέζνδνο ζήκαλζεο γηα πηιφηνπο, πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αέξα, ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ ζηφρν, 
γηα ιφγνπο αζθαιείαο, είλαη: άηνκν ή άηνκα ζην Πεδίν Μέηξεζεο εκθαλψο λα θηλνχλ κία θφθθηλε ζεκαία. 

24.4.6 Οπιζμόρ ηηρ Σελικήρ Πποζέγγιζηρ 
Ο δηαγσληδφκελνο ζεσξείηαη φηη έρεη μεθηλήζεη ηελ Σειηθή ηνπ Πξνζέγγηζε φηαλ, έρνληαο ζηξίςεη ψζηε λα βξίζθεηαη 
απέλαληη πιένλ ηνπ ζηφρνπ, ν Κξηηήο Αγψλνο ζεσξήζεη φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη δεζκεπζεί ζηελ ηειηθή επζεία ηεο 
πξνζέγγηζεο ηνπ ζηνλ ζηφρν θαη δελ πξφθεηηαη λα θάλεη πιένλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηεχζπλζε. Όπνηνπο 
άιινπο ειηγκνχο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν δηαγσληδφκελνο απφ απηή ηελ ζέζε δελ ζα επεξεάζνπλ ηνλ αλσηέξσ 
νξηζκφ. 

24.4.7 Γικαίυμα επαναπογείυζηρ 
Ο δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα επαλαπνγεησζεί, κεηά ηελ ακθηζβεηνχκελε πηήζε, κφλν ζέηνληαο ην αίηεκα ηνπ ζηνλ 
Κξηηή Αγψλνο φηαλ βξίζθεηαη ζηνλ ζηφρν πξηλ βάιεη ππνγξαθή γηα ηελ βαζκνινγία ηνπ. Ο δηαγσληδφκελνο πξέπεη 
λα δειψζεη ην αίηεκα ηνπ γηα επαλαπνγείσζε ζηνλ Κξηηή Βαζκνιφγεζεο πξηλ επηθνηλσλήζεη κε νπνηνδήπνηε άιιν 
άηνκν (εθηφο ηνπ ΑξρηΚξηηή θαη ηνπ Κξηηή Αγψλνο). 

Όηαλ δνζεί έγθξηζε ζηνλ δηαγσληδφκελν λα επαλαπνγεησζεί, ηφηε ε βαζκνινγία ηνπ γηα ηελ ακθηζβεηνχκελε πηήζε 
ζα αθπξσζεί. Οη επαλαπνγεηψζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ηέινο ηνπ γχξνπ γηα ην νπνίν εγθξίζεθαλ. 

Δάλ δελ δνζεί έγθξηζε ζηνλ δηαγσληδφκελν γηα επαλαπνγείσζε θαη αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηελ βαζκνινγία ηνπ, 
ηφηε ε άξλεζε ζα εθιεθζεί σο δηακαξηπξία θαη ε ψξα θαηά ηελ νπνίαλ επηζήιζε ε δηακαξηπξία ζα θαηαγξαθεί θαη 
ζα αλαθνηλσζεί ζηνλ πηιφην. 

Ζ έγθξηζε ζηνλ δηαγσληδφκελν γηα επαλαπνγείσζε κπνξεί λα δνζεί κφλν γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο: 



• ε ηαρχηεηα αλέκνπ έρεη ππεξβεί ην νξηδφκελν φξην θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 30 δεπηεξνιέπησλ πξηλ ν 
δηαγσληδφκελνο αθνπκπήζεη ην ζεκείν πξνζγείσζεο.   Απηφκαηα ηφηε ζα πξνζθεξζεί ζηνλ δηαγσληδφκελν ην 
δηθαίσκα γηα επαλαπνγείσζε.   Ο δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ βαζκνινγία πνπ επεηεχρζε ή λα 
απνδερζεί ηελ επαλαπνγείσζε. Ο δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα απνθαζίζεη ακέζσο. 

• εάλ ν ζηφρνο εκπνδίδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σειηθήο Πξνζέγγηζεο ηνπ πηιφηνπ 

• εάλ νη θξηηέο δελ κεδελίζνπλ (RESET) ηνλ Μεραληζκφ Απηφκαηεο Καηακέηξεζεο 

• εάλ ν δηαγσληδφκελνο αιιάμεη ηελ πνξεία ηεο πηήζεο ηνπ γηα ιφγνπο αζθαιείαο ψζηε λα απνθχγεη άιινλ 
δηαγσληδφκελν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αέξα, θαη ζηελ ζπλέρεηα δελ πξνζπαζήζεη λα πξνζγεησζεί ζηνλ ζηφρν. 

• εάλ ππάξμεη ζεκαληηθφο εμσηεξηθφο πεξηζπαζκφο πνπ  εκθαλψο επεξέαζε  ηελ Σειηθή  Πξνζέγγηζε  ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ ζηνλ ζηφρν. 

24.5 Πεπιοπιζμοί 

24.5.1 Σασύηηηα Ανέμος 
Ζ  κέγηζηε   επηηξεπηή   ηαρχηεηα  αλέκνπ,  γηα  ηνλ  ζθνπφ  ηεο αγσληζηηθήο  βαζκνινγίαο,   είλαη  7.0  κέηξα  ην 
δεπηεξφιεπην.   Δάλ ζεσξεζεί πηζαλφ φηη ε Σαρχηεηα Αλέκνπ ζα ππεξβεί ηα 7.0 κέηξα ην δεπηεξφιεπην θαηά ηελ 
δηάξθεηα κίαο αγσληζηηθήο πηήζεο, ηφηε ν αγψλαο ζα δηαθνπεί ψζπνπ λα έρεη κεησζεί αξθεηά ν άλεκνο. Οη άλεκνη 
πνπ πλένπλ ζε κεγαιχηεξν χςνο, θαη πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππ'φςε. 

24.5.2 Παπεμπόδιζη ζηόσος 
Ο δηαγσληδφκελνο δηθαηνχηαη πιήξε νξαηφηεηα ηνπ ζηφρνπ θαζ'φιε ηελ δηάξθεηα ηεο Σειηθήο Πξνζέγγηζεο ηνπ. 
 
24.6 Βαθμολόγηζη 
 
24.6.1     Μέθοδορ 
Οη δηαγσληδφκελνη ζα βαζκνινγνχληαη επί ηεο απφζηαζεο, ζε κέηξα θαη εθαηνζηά, κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ 
πξνζγείσζεο - πξψην ζεκείν επαθήο - θαη ηελ άθξε ηνπ δηζθίνπ «Απνιχηνπ Κέληξνπ». Ζ βαζκνινγία ζα είλαη 
Ο.ΟΟκ, εάλ ην ζεκείν πξνζγείσζεο είλαη ζην δηζθίν «Απνιχηνπ Κέληξνπ». 

• Δάλ ν δηαγσληδφκελνο πξνζγεησζεί έμσ απφ ην Πεδίν Μέηξεζεο βαζκνινγείηαη κε ηελ κέγηζηε βαζκνινγία, ε 
νπνία είλαη ε αθηίλα ηνπ Πεδίνπ Μέηξεζεο. 

• Ο δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα πξνζγεησζεί φξζηνο. Γελ επηηξέπεηαη ε πηψζε.  Δάλ ν δηαγσληδφκελνο πέζεη ζηελ 
πξνζγείσζε, βαζκνινγείηαη κε ηελ κέγηζηε βαζκνινγία. 
• Ζ  πηψζε   νξίδεηαη   σο  εμήο:      εάλ  νπνηνδήπνηε   κέξνο  ηνπ   ζψκαηνο  ή   ηνπ   πιηθνχ   (εμάξηεκα,   πνπ 
ζπκπεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο δψλεο), εθηφο απφ ηα πέικαηα, αθνπκπήζνπλ ην έδαθνο πξηλ απφ ηελ 
πηέξπγα. 

• Δάλ ν δηαγσληδφκελνο πξνζγεησζεί κε ηα δχν πφδηα καδί ή πξνζγεησζεί κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε   ην πξψην 
ζεκείν επαθήο ηνπ πνδηνχ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί (θηέξλα, κχηε πνδηνχ) ηφηε κεηξηέηαη ην πνην καθξηλφ 
ζεκείν ηνπ ίρλνπο ηνπ πέικαηνο. 

24.6.2 Μησανιζμόρ Αςηόμαηηρ Καηαμέηπηζηρ 
Βαζκνινγίεο κέρξη ην ειάρηζηνλ 15 εθαηνζηά κεηξηνχληαη κε ηνλ Μεραληζκφ Απηφκαηεο Καηακέηξεζεο εάλ ππάξρεη. 
Πξέπεη λα εμαζθεζεί κία πίεζε απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ Μεραληζκφ Απηφκαηεο Καηακέηξεζεο γηα λα 
κπνξέζεη λα θαηαγξάςεη ηελ βαζκνινγία. 

Δάλ βξεζεί φηη είλαη ειαηησκαηηθφο ν Μεραληζκφο Απηφκαηεο Καηακέηξεζεο θαη ην πξψην ζεκείν επαθήο ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ κε ην έδαθνο ήηαλ πάλσ ζε απηφ, ηφηε νη Κξηηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο κεηξήζεηο κε ην ρέξη. 

24.6.3 Αηομική Βαθμολογία 
Ζ αηνκηθή βαζκνινγία ζα απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν φισλ ησλ βαζκνινγηψλ πνπ επεηεχρζεζαλ απφ ηνλ 
δηαγσληδφκελν. 

Όηαλ έρνπλ νινθιεξσζεί πέληε(5) ή πεξηζζφηεξνη έγθπξνη γχξνη, ε ρεηξφηεξε (κία) αηνκηθή βαζκνινγία αθαηξείηαη. 

24.6.4 Ομαδική Βαθμολογία 
Ζ Δζληθή νκαδηθή βαζκνινγία γηα θάζε γχξν ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ βαζκνινγηψλ ησλ πέληε θαιπηέξσλ 
βαζκνινγηψλ πνπ επεηεχρζεζαλ απφ ηα κέιε ηεο Δζληθήο Οκάδνο. 

Δάλ νπνηνδήπνηε έζλνο έρεη ιηγφηεξν απφ πέληε δηαγσληδφκελνπο, ηφηε ζα πξνζηίζεηαη ζηελ βαζκνινγία ηεο 
Οκάδνο ε Μέγηζηε Βαζκνινγία γηα θάζε γχξν, γηα θάζε κία απφ ηηο πέληε βαζκνινγίεο φπνπ δελ ππάξρεη 
δηαγσληδφκελνο (π.ρ. εάλ ππάξρνπλ κφλν ηξεηο δηαγσληδφκελνη ηφηε ε νκαδηθή βαζκνινγία ηνπ Έζλνπο γηα εθείλνλ 
ηνλ γχξν ζα είλαη ην ζχλνιν ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ηξηψλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ επηηεχρζεθαλ ζπλ δχν Μέγηζηεο 
Βαζκνινγίεο). 

Καηά ηελ βαζκνιφγεζε ησλ νκάδσλ δελ αθαηξείηαη ε ρεηξφηεξε βαζκνινγία. Οη αηνκηθέο βαζκνινγίεο ησλ πέληε 
θαιπηέξσλ πηιφησλ ηεο νκάδνο απφ θάζε γχξσ πξνζκεηξάλε γηα ηελ Οκαδηθή βαζκνινγία. 

24.6.5   Ηζοβάθμηζη 
 
Οκάδεο: 

ηελ πεξίπησζε ηζνβάζκεζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξψησλ νκάδσλ, ζην ηέινο ηνπ θαλνληθνχ αγψλα, ηφηε ζα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ φια ηα κέιε απηψλ ησλ νκάδσλ κία επί πιένλ πηήζε, εάλ ην επηηξέπνπλ νη πεξηζηάζεηο, θαη 
ζηελ ζπλέρεηα ζα ππνινγηζζνχλ νη βαζκνινγίεο ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ (24.6.4.). Δάλ νπνηεζδήπνηε νκάδεο αθφκε 
ηζνβαζκνχλ, ηφηε ζα επαλαιεθζεί απηφ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο, κέρξη λα ιήμεη ε ηζνβαζκία. ηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο, φπσο ζα θαζνξίζεη ν ΑξρηΚξηηήο, ηφηε ζα δηαγσληζζεί έλα δηνξηζκέλν άηνκν 
απφ θάζε νκάδα. 

Αηνκηθά: 

ε πεξίπησζε ηζνβάζκεζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξψησλ αηφκσλ ηφηε νη δχν (ή φινη) ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία επί 
πιένλ πηήζε, εάλ ην επηηξέπνπλ νη πεξηζηάζεηο. Απηφ ζα επαλαιεθζεί αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο κέρξη λα ιήμεη ε 
ηζνβαζκία . Οη βαζκνινγίεο πνπ επηηεχρζεθαλ κε επηπιένλ πηήζεηο δελ αθαηξνχληαη. 



24.6.6 Δπικύπυζη Βαθμολογιών 
Μεηά ην ηέινο ελφο γχξνπ, κφιηο είλαη πξαθηηθψο εθηθηφ, , ν Κξηηήο Βαζκνινγίαο ζα αλαξηήζεη ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηηο βαζκνινγίεο απφ ηνλ γχξν (φπνπ ζα θαίλεηαη εκθαλψο ε ψξα θαη ε εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο) 
κε ηνλ ηίηιν «ΠΡΟΧΡΗΝΑ». Οπνηαδήπνηε έλζηαζε γηα ηηο βαζκνινγίεο πξέπεη λα θαηαηεζεί εληφο ηξηψλ σξψλ απφ 
ηελ ψξα ηεο αλάξηεζεο ησλ βαζκνινγηψλ.  ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ σξψλ, απφ ηελ ψξα ηεο αλάξηεζεο 
ηεο αλαθνίλσζεο ησλ βαζκνινγηψλ, νη βαζκνινγίεο ηνπ γχξνπ ζα θεξπρζνχλ σο «ΣΔΛΗΚΔ». 

24.7 Γιαμαπηςπίερ και Δνζηάζειρ 

Γηακαξηπξίεο θαη ελζηάζεηο ζα αληηκεησπηζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζην Section 7 θαη ζην 
General Section. 

24.8 Κπίζη 

Σα θαησηέξσ απνηεινχλ ηνλ Κψδηθα Κξίζεο γηα ηνπο Κξηηέο ησλ Γηεζλψλ Αγψλσλ Αθξίβεηαο Πξνζγείσζεο 
Αιεμηπηψηνπ Πιαγηάο, FAI Καηεγνξία 1. 
 
24.8.1 Ζ Ομάδα Κπιηών 
 
Ο Κξηηήο είλαη έλα κέινο ηνπ Πξνζσπηθνχ Αγψλνο πνπ δηαζέηεη ηα πξνζφληα λα παξαηεξεί, λα θαηαγξάθεη θαη λα 
κεηξάεη ηηο επηδφζεηο ελφο δηαγσληδφκελνπ. Οη Κξηηέο πξέπεη λα έρνπλ αθέξαην ραξαθηήξα θαη λα έρνπλ ηελ 
ηθαλφηεηα λα παίξλνπλ δίθαηεο θαη ακεξφιεπηεο απνθάζεηο. 

Οκάδα Κξηηψλ 
Ζ πιήξε Οκάδα Κξηηψλ ζα απνηειείηαη απφ ηνπο θάησζη: 
• ΑξρηΚξηηήο (Chief Judge) 
• Κξηηήο Αγψλνο (Event Judge) 
• Σξεηο Κξηηέο Δπαθήο (Fichet Judges) 
• Έλαο Κξηηήο Τπήλεκνπ (Back Judge) 
• Έλαο Κξηηήο Πξνζήλεκνπ (Front Judge) 
• Έλαο Κξηηήο Βαζκνιφγεζεο (Recorder) θαη 
• Κξηηήο Αλεκνκέηξεο (Wind Monitor) 

Ζ Οκάδα Κξηηψλ, εθηφο ηνπ ΑξρηΚξηηή θαη ηνπ Κξηηνχ Αγψλνο, ηδαληθά ζα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν επηά κειψλ 
θαη, θαη'ειάρηζην, δχν αλαπιεξσκαηηθνί ψζηε λα κπνξεί λα ππάξρεη ελαιιαγή θαζεθφλησλ θαη αλαπιεξσηέο. Σα 
κέιε ηεο Οκάδαο Κξηηψλ κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ νπνηνδήπνηε Έζλνο αιιά πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνληαη 
ηνπιάρηζηνλ δχν Έζλε, αλά πάζα ζηηγκή, ζηελ Οκάδα Κξηηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ζηφρν. 

ΑπσιΚπιηήρ και Κπιηήρ Αγώνορ 
Ο ΑξρηΚξηηήο ηνπ Παγθφζκηνπ Πξσηαζιήκαηνο ζα είλαη έλα άηνκν, κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα, δηνξηζκέλν απφ ηνλ 
δηνξγαλσηή ηνπ Πξσηαζιήκαηνο. Ο Κξηηήο Αγψλνο Γηεζλνχο Αγψλνο ζα είλαη έλα άηνκν κε θαηάιιεια πξνζφληα 
δηνξηζκέλν απφ ηνλ ΑξρηΚξηηή. 

Ο ΑξρηΚξηηήο ή ν Κξηηήο Αγψλνο ζα έρεη ηελ επζχλε λα ζηακαηήζεη πξνζσξηλά ηνλ Αγψλα εάλ δελ είλαη 
ηθαλνπνηεκέλνο κε ζέκαηα αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζέγγηζε θάπνηνπ δηαγσληδφκελνπ, ηνπο πεξηνξηζκνχο 
αλέκνπ ή θάπνηα εκπφδηα, ζε ζπλελλφεζε κε ή εάλ δεηεζεί απφ ηνλ Γηεπζπληή Αγψλσλ. 

Κώδικαρ Κπίζευρ 
ε φινπο ηνπο δηνξηζκέλνπο Κξηηέο ζα δνζεί αληίγξαθν απηνχ ηνπ Κψδηθα Κξίζεσο ην νπνίν πξέπεη λα 
εθαξκφζνπλ. Μπνξεί ν δηνξηζκφο φισλ ησλ Κξηηψλ λα αξζεί απφ ηνλ ΑξρηΚξηηή εάλ δελ ηεξήζνπλ απηφλ ηνλ 
Κψδηθα Κξίζεσο, ή εάλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλνο, έρνπλ ππνπέζεη ζε παξαπηψκαηα. 

24.8.2 Καθήκονηα 
 
Ζ Ομάδα Κπιηών Δπαθήρ 
Ζ Οκάδα Κξηηψλ Δπαθήο ζα απνηειείηαη απφ ηξία κέιε εληφο ηνπ Πεδίνπ Μέηξεζεο, ηνπνζεηεκέλνη 120 κνίξεο ν 
έλαο απφ ηνλ άιινλ, κε ηνλ έλαλ Κξηηή λα βξίζθεηαη πξνζήλεκα θαη πεξίπνπ πάλσ ζηελ γξακκή ηεο δηεχζπλζεο 
ηνπ αλέκνπ. Οη Κξηηέο Δπαθήο ζα παξαηεξνχλ φιεο ηηο επαθέο, θαηαγξάθνληαο ην πξψην ζεκείν επαθήο ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ κε ην έδαθνο. 

Βαζκνινγίεο κέρξη ην ειάρηζην 15 εθαηνζηά κεηξηνχληαη κε ηνλ Μεραληζκφ Απηφκαηεο Καηακέηξεζεο. Πξέπεη λα 
εμαζθεζεί κία πίεζε απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ Μεραληζκφ Απηφκαηεο Καηακέηξεζεο γηα λα κπνξέζεη λα 
θαηαγξάςεη ηελ βαζκνινγία. 

Δάλ βξεζεί φηη είλαη ειαηησκαηηθφο ν Μεραληζκφο Απηφκαηεο Καηακέηξεζεο θαη ην πξψην ζεκείν επαθήο ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ κε ην έδαθνο ήηαλ πάλσ ζ'απηφ, ηφηε νη Κξηηέο ζα θάλνπλ ηηο κεηξήζεηο κε ην ρέξη. 

Δάλ ην πξψην ζεκείν επαθήο κε ην έδαθνο δελ είλαη πάλσ ζηνλ Μεραληζκφ Απηφκαηεο Καηακέηξεζεο, αιιά είλαη 
εληφο ηνπ Πεδίνπ Μέηξεζεο, νη Κξηηέο Δπαθήο ζα θαηαγξάςνπλ θαη ζα κεηξήζνπλ ην δηαθξηλφκελν ζεκείν επαθήο 
ηνπ πηιφηνπ κε ην έδαθνο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη Κξηηέο ζεσξνχλ φηη ππήξμαλ ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξν απφ έλα ζεκεία πξψηεο επαθήο, ηφηε 
ην καθξχηεξν ζεκείν πξψηεο επαθήο ζα κεηξεζεί. 

Αθνχ γίλεη ε κέηξεζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ην κέινο ηεο Οκάδνο Κξηηψλ πνπ έρεη νξηζζεί σο 
εθθσλεηήο ζα εθθσλεί ηελ βαζκνινγία ζηνλ Βαζκνινγεηή. Ο Βαζκνινγεηήο ζα επαλαιακβάλεη ζηνλ εθθσλεηή 
ηελ βαζκνινγία. 

Πποζήνεμορ και Τπήνεμορ Κπιηήρ 
Ο Πξνζήλεκνο θαη Τπήλεκνο Κξηηήο απνηεινχλ κία δηκειή νκάδα, ηνπνζεηεκέλνη έμσ απφ ην Πεδίν Μέηξεζεο, ζε 
Πξνζήλεκε θαη Τπήλεκε ζέζε αληίζηνηρα, ζα θηλνχληαη ιίγν δεμηά/αξηζηεξά απφ ην θέληξν εάλ έλαο Κξηηήο 
Δπαθήο ηνπο εκπνδίδεη ηελ ζέα. ζα παξαηεξνχλ ηελ ζέζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ζα εμαθξηβψλνπλ 



εάλ ην πξψην ζεκείν επαθήο κε ίν έδαθνο ίνπ δηαγσληδνκέλνπ ήηαλ κε ην αξηζηεξφ πφδη, ην δεμί πφδη ή θαη ηα δχν 
πφδηα.  Δπίζεο ζα θαζνξίδνπλ εάλ ν δηαγσληδφκελνο έπεζε. 

Ο Πξνζήλεκνο θαη Τπήλεκνο Κξηηήο δελ ζα αλαθνηλψλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο πξνθνξηθψο αιιά ζα ηηο 
γλσζηνπνηνχλ κε ηελ ρξήζε ζπλζεκάησλ σο αθνινχζσο: 

• Αξηζηεξφ ή δεμί πφδη 
Αξηζηεξφ ή δεμί ρέξη, αληίζηνηρα φπσο αξκφδεη, πιήξσο ηελησκέλν ζην χςνο ηνπ ψκνπ ζε νξζή γσλία ζε ζρέζε κε 
ην ζψκα. Ο Πξνζήλεκνο Κξηηήο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην ρέξη ηεο πιεπξάο φπσο ην παξαηήξεζε - δελ ζα 
πξνζαξκφζεη ζχκθσλα κε ηελ αξηζηεξή ή δεμηά πιεπξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

• Καη ηα δχν πφδηα 
Καη ηα δχν ρέξηα ηελησκέλα κπξνζηά απφ ην ζψκα, ζην χςνο ηεο κέζεο, κε ηηο παιάκεο ηελησκέλεο θαη ελσκέλεο 
λα θνηηάλε πξνο ηα θάησ. 

• Πηψζε 
Σν αξηζηεξφ ρέξη πάλσ απφ ην θεθάιη 

• Κακία παξαηήξεζε 

Καη ηα δχν ρέξηα ηελησκέλα πξνο ηα θάησ κπξνζηά απφ ην ζψκα, κε ηνπο θαξπνχο ζηαπξσκέλνπο. 

Ο Κπιηήρ Βαθμολόγηζηρ 
Ο Κξηηήο Βαζκνιφγεζεο ζα επαλαιακβάλεη θαη ζα θαηαγξάθεη ζε επίζεκα θχιια αγψλνο ηελ βαζκνινγία θάζε 
δηαγσληδφκελνπ πνπ εθθσλείηαη απφ ηνλ νξηδφκελν Κξηηή. Σελ βαζκνινγία ζα ηελ ππνγξάθεη ν δηαγσληδφκελνο. 

Ο Κξηηήο Βαζκνιφγεζεο ζα θαηαγξάθεη ηελ αξρή, ην ηέινο θαη ηηο δηαθνπέο ησλ γχξσλ ζηα θχιια αγψλνο. 

Κπιηήρ Ανεμομέηπηρ 
Ο Κξηηήο Αλεκνκέηξεο ζα παξαηεξεί ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 30 δεπηεξνιέπησλ πξηλ 
ηελ πξνζγείσζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Δάλ ε Σαρχηεηα ηνπ Αλέκνπ ππεξβαίλεη ηελ κέγηζηε ηαρχηεηα, ηφηε ν Κξηηήο 
Αλεκνκέηξεο ζα ην θαηαγξάςεη ζην επίζεκν θχιιν αγψλνο πνπ ηνπ έρεη δνζεί. Δάλ ε Σαρχηεηα Αλέκνπ μεπεξάζεη 
ηελ κέγηζηε ηηκή, ν αλεκνκέηξεο ζα θάλεη ζήκα (π.ρ. λα ζεθψζεη κία ζεκαία ή λα ρηππήζεη κία θφξλα). 

Κπιηήρ Αγώνορ 
Ο Κξηηήο Αγψλνο είλαη ν Αξρεγφο Οκάδνο θαη ν ειεγθηήο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 
πεξηνρήο ηνπ ζηφρνπ, ζα ζπληάμεη θαηάινγν γηα ζχληνκεο ελαιιαγέο θαζεθφλησλ θαη ζα ην παξαδψζεη ζε έλαλ 
απφ ηνπο Κξηηέο, ζα κπνξεί αθφκε λα αλαιάβεη σο αληηθαηαζηάηεο νπνηνπδήπνηε Κξηηνχ εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ 
ζηφρνπ. Δίλαη επίζεο ππεχζπλνο λα παξαηεξεί ησλ δηαρσξηζκφ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηνλ αέξα θαη θαηά ηελ 
Σειηθή Πξνζέγγηζε. 

Δάλ ν Κξηηήο Αγψλνο θξίλεη φηη νη ζπλζήθεο έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη επηθίλδπλεο, έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη 
πξνζσξηλά ηνλ Αγψλα αθνχ ζπζθεθζεί κε ηνλ ΑξρηΚξηηή θαη ηνλ Γηεπζπληή Αγψλσλ. Δάλ ν Κξηηήο Αγψλνο, ν 
ΑξρηΚξηηήο θαη ν Γηεπζπληήο Αγψλνο δηαθσλνχλ γηα ηελ δηαθνπή ηνπ αγψλνο ηφηε ζα ιεθζεί ε απφθαζε κε απιή 
πιεηνςεθία. 

24.8.9     ΑπσιΚπιηήρ 
Ο ΑξρηΚξηηήο είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίζεη ην επίπεδν Κξίζεο φισλ ησλ κειψλ ηεο Οκάδνο Κξίζεσο ηνπ 
Αγψλνο. 

Ο ΑξρηΚξηηήο ζα ζπγθεληξψζεη θαη ζα ελεκεξψζεη φινπο ηνπο Κξηηέο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Αγψλα. 

Ο ΑξρηΚξηηήο ζα εμαζθαιίζεη φηη είλαη δηαζέζηκα φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη φηη ιεηηνπξγνχλ νξζά. Ο ΑξρηΚξηηήο 
πξέπεη λα είλαη παξψλ ζε φιεο ηηο ελεκεξψζεηο (briefings) ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη, εάλ ρξεηαζζεί, λα θάλεη θαη 
απηφο ελεκέξσζε ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

Ο ΑξρηΚξηηήο δελ ζα επέκβεη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηφρνπ εθηφο εάλ ζεσξεζεί φηη ν Κξηηήο Αγψλνο 
δελ έρεη πιήξε ή θαηάιιειν έιεγρν. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, π.ρ. φπσο ε έιιεηςε πιήξνπο Οκάδνο Κξίησλ, ν 
ΑξρηΚξηηήο κπνξεί πξνζσξηλά λα αλαπιεξψζεη ηα θαζήθνληα ηνπ Κξηηνχ Αγψλνο. 

Ο ΑξρηΚξηηήο ζα ζπζθεθζεί κε ηνλ Γηεπζπληή Αγψλσλ κφιηο ππάξμεη αίηεκα γηα πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ Αγψλα. 

Ο ΑξρηΚξηηήο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη, αλά πάζα ζηηγκή, ηνπιάρηζηνλ δχν έζλε αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ Οκάδα 
Κξηηψλ ζηνλ ζηφρν. 
 
Ο ΑξρηΚξηηήο ζα θαηαγξάθεη ηα νλφκαηα ησλ Κξηηψλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ησλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Αγψλα. 
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3.7  ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ 

 
3.7.1 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ.  Ζ ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ απνδεηθλχεηαη απφ Γειηίν 

Σαπηφηεηνο ην νπνίν έρεη εθδνζεί απφ  ή  γηα ινγαξηαζκφ  ηεο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ή ηεο 
ρψξαο ζηελ νπνίαλ θαηνηθεί. 
3.7.2 ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 
 

3.7.2.1 Ο δηαγσληδφκελνο ζε Γηεζλή Αζιεηηθνχο Αγψλεο, αληηπξνζσπεχεη ηελ Δζληθή Αεξνιέζρε πνπ εμέδσζε 
ην FAI Sporting License ηνπ, εθηφο εάλ απηφο αλήθεη ζε Γηεζλή Οκάδα. 

3.7.2.2 Γηαγσληδφκελνη ή νκάδεο ηεο F.A.I., πνπ εθπιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 3.2.1 ή/θαη ζην 
3.6.1,   κπνξνχλ  λα  ιάβνπλ πξφζθιεζε   λα  ζπκκεηέρνπλ  ζε  Γηεζλήο  Αζιεηηθνχο Αγψλεο  εάλ  ε 
Γηνξγαλψηξηα Δζληθή Αεξνιέζρε επηβεβαηψζεη φηη ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο. 

GS.A12.5 

 
Α12.5      εκείν Πξνζγείσζεο: Σν αθξηβέο ζεκείν φπνπ, νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ζπζθεπήο , ηνπ πιεξψκαηνο ηεο ή ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ αιεμηπησηηζηνχ ή ηεο εμάξηεζεο, είηε: 
α) πξσηνέξρεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο ή ην λεξφ, 

ή 
β) παχεη λα θηλείηαη κεηά ηελ πξνζγείσζε 

Σν θάζε άζιεκα θαη δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα επηιέμεη πνην απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο αθνξά ην άζιεκα ή ηελ 
δξαζηεξηφηεηα ηνπο. 

GS, A12.8  
 

Α. 12.8     Πξνζγείσζε ζε ηφρν.   Πξνζγείσζε θαηά ηελ νπνίαλ κεηξηέηαη επαθξηβψο ε απφζηαζε θαζνξηζκέλνπ ζεκείνπ 
ηνπ αλζξψπνπ ή ζπζθεπήο απφ ην θέληξν ηνπ ζηφρνπ 

Section 7 Παπαπομπέρ θα βπεθούν ζηο ήδη μεηαθπαζμένο Section 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΜΖΜΑ ΣΡΗΣΟ 



ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ ΜΔΧ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΟΤ ΠΛΑΓΗΑ (ΛΔΟΝΑΡΝΣΟ) 

Σν ζχζηεκα δηαδηθηπαθήο βαζκνιφγεζεο πηήζεσλ απνζηάζεσλ LEONARDO απνηειεί επίζεκν αγψλα κε ηελ νλνκαζία 
Παλειιήληνο Γηαδηθηπαθφο Αγψλαο Απνζηάζεσλ. Έρεη επίζεκα ραξαθηήξα πεξηθεξεηαθνχ αγψλα θαη φρη 
Πξσηαζιήκαηνο. Οη ζπκκεηνρέο ησλ αζιεηψλ ζα πξνζκεηξνχλ θαλνληθά ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζσκαηείσλ κε ηε 
πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ αεξαζιεηηθή ηαπηφηεηα. 

Ζ βαζκνιφγεζε θαη ε θαηάηαμε δελ πξνζκεηξνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ηεο Δζληθήο νκάδαο. 

Τπάξρνπλ 3 ππνθαηεγνξίεο βαζκνιφγεζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν αιεμηπηψηνπ. Ζ θαηεγνξία Sport πεξηιακβάλεη 
αιεμίπησηα πηζηνπνηεκέλα σο LTF/ DHV 1, 1/2, 2  θαη ΔΝ Α, Β, C. H θαηεγνξία Open πεξηιακβάλεη θαη   αιεμίπησηα 
πηζηνπνηεκέλα σο LTF/ DHV 2/3  θαη ΔΝ D θαζσο θαη competition κε πηζηνπνηεκέλα (ηα νπνία ιακβάλνπλ κέξνο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γηα αγψλεο απνζηάζεσλ). Ζ θαηεγνξία Tandem πεξηιακβάλεη 
αιεμίπησηα δηζέζηα πηζηνπνηεκέλα απφ DHV/LTF, EN ή άιιν αλαγλσξηζκέλν απφ ηε CIVL/FAI νξγαληζκφ. 

Ζ δηάξθεηα ηνπ αγψλα είλαη εηήζηα κε βάζε ην εκεξνινγηαθφ έηνο (ιήμε 31/12). 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΗΜΟΤ ΠΛΑΓΗΑ 


