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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ή ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

 
Κατά την υποβολή αίτησης διοργάνωσης αγώνος το ενδιαφερόμενο Σωματείο οφείλει να 
υποβάλει  εμπρόθεσμα στην Επιτροπή του Αθλήματος της Ε.Λ.Α.Ο. ολοκληρωμένο 
φάκελο που να συμπεριλαμβάνει με ποιο τρόπο προτίθεται να καλύψει τα κριτήρια 
ανάληψης αγώνος που παραθέτονται παρακάτω.  Μετά την εξέταση του υποβληθέντος 
φακέλου η Επιτροπή του αθλήματος της ΕΛΑΟ  θα εισηγηθεί στην Ε.Λ.Α.Ο. σε ποιο 
Σωματείο να γίνει ανάθεση της διοργάνωσης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος ή του 
Κυπέλλου. 
 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή Πανελλήνιο Κύπελλο 
 

Το Σωματείο_________________ υποβάλει την κάτωθι αίτηση αίτησης ανάληψης έως την 
προκαθορισμένη ημερομηνία που να συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι : 
 
1) Είδος αγώνος 
2) Διάρκεια και προτεινόμενες ημερομηνίες αγώνων με εναλλακτική ημερομηνία 
3) Προϋπολογισμός Αγώνων 
4) Χορηγοί, εάν υπάρχουν 
5) Αριθμός συμμετεχόντων, εάν υπάρχει περιορισμός συμμετεχόντων, ύψος δικαιώματος 

συμμετοχής ανά πιλότο/ανά ημέρα (Η Επιτροπή του Αθλήματος της ΕΛΑΟ με απόφασή 
προκαθορίζει ότι το μέγιστο ύψος δικαιώματος συμμετοχής είναι Δρχ…………/ημέρα το 
άτομο) 

6) Ονομασία και περιγραφή τοποθεσίας αγώνων 
7) Δυνατότητα περιοχής όπως πιθανά τρίγωνα, μέσος όρος αποστάσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί στην περιοχή, την εποχή, κλπ. 
8) Ασφαλή απογείωση – περιγραφή, ονομασία, υψόμετρο από θάλασσα 
9) Ασφαλή προσγείωση – περιγραφή, ονομασία, υψόμετρο από θάλασσα 
10) Γραφείο Αγώνων – τοποθεσία, εξοπλισμός 
11) Προσωπικό αγώνος 
 Αριθμός ατόμων αναγκαίος για διοργάνωση που να συμπεριλαμβάνει 

- Διευθυντή Αγώνων – όνομα, τηλέφωνα επικοινωνίας, ιστορικό-εμπειρία 
- Υπεύθυνο Ασφαλείας & Μετεωρολογικής Ενημέρωσης – όνομα, τηλέφωνα  
   επικοινωνίας, ιστορικό-εμπειρία      
- Υπεύθυνο Βαθμολογίας – όνομα, τηλέφωνα επικοινωνίας, ιστορικό-εμπειρία 
- Υπεύθυνο Περισυλλογής – όνομα, τηλέφωνα επικοινωνίας 
- Κριτή Απογείωσης – όνομα, τηλέφωνα επικοινωνίας, ιστορικό-εμπειρία 
- Κριτή Προσγείωσης – όνομα, τηλέφωνα επικοινωνίας, ιστορικό-εμπειρία 

12) Ένα χάρτη της περιοχής  
13) Εναέριες φωτογραφίες των πυλώνων 
14) Ακριβείς συντεταγμένες των πυλώνων 
15) Περισυλλογή σε προκαθορισμένη διαδρομή και συντονισμό περισυλλογής 
16) Κύπελλα για τον 1ο/2ο/3ο νικητή 
17) Εφαρμογή του Κανονισμού Αγώνων του αεραθλήματος  της ΕΛΑΟ 
18) Πληροφορίες για διαμονή, διατροφή διαγωνιζομένων 
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19) Πληροφορίες για τον τρόπο παροχής (τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνους της περιοχής 
σας, κλπ) των κάτωθι : 
α) ΝΟΤΑΜ για τον αγωνιστικό χώρο (μέσω επιτροπής/ΕΛΑΟ – υποχρέωση Σωματείου 

έγκαιρης ενημέρωσης της Επιτροπής με επιστολή ένα μήνα πριν την διοργάνωση) 
β) μετεωρολογική υποστήριξη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 
γ) συνεχή επαγρύπνηση από την ΕΜΥ ή/και το πλησιέστερο αεροδρόμιο 
δ) παρουσία ασθενοφόρου με κινητή μονάδα στον αγωνιστικό χώρο καθ’όλη την 

διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας 
ε) παρουσία ιατρού, εξειδικευμένου σε πρώτες βοήθειες, στον αγωνιστικό χώρο καθ’όλη 

την διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας 
στ) ενημέρωση πλησιέστερου νοσοκομείου ώστε να βρίσκετε σε ετοιμότητα καθ’όλη την 

διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας 
ζ) ελικόπτερο σε αναμονή για διάσωση  
η) άλλα σωστικά μέσα της περιοχής 
θ) ασφάλιση της διοργάνωσης και των αθλητών για ζημιές προς τρίτους 

 
Προαιρετικά 
1) Οικονομική διαμονή 
2) Μεταφορά διαγωνιζομένων και αιωροπτέρων στην απογείωση 
3) Πρόχειρο γεύμα διαγωνιζομένων (sandwich, νερό) 

 
Το Σωματείο στο οποίο θα ανατεθεί η διοργάνωση ενός Πανελληνίου Αγώνος είναι 
υποχρεωμένο να πραγματοποιήσει την διοργάνωση του εν λόγω αγώνος σύμφωνα με τα 
ανωτέρω κριτήρια και σύμφωνα με τις κατωτέρω Καταστάσεις Ελέγχου της Ε.Λ.Α.Ο. για το 
συγκεκριμένο άθλημα. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 

  
Οι παρακάτω καταστάσεις ελέγχου, αφορούν την σωστή και έγκαιρη προετοιμασία σας για 
την υλοποίηση των αγώνων που πρόκειται  να  αναλάβετε ως διοργανωτές. 
 
Οι καταστάσεις ελέγχου είναι ένα συμβουλευτικό εργαλείο και προβλέπουν όλες τις 
λεπτομέρειες που χρειάζεται ο διοργανωτής για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σωστά 
έναν αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος ή Πανελληνίου Κυπέλλου. 
 
Εάν οι αγώνες σας έχουν χαρακτηρισθεί OPEN υπάρχει πιθανότητα συμμετοχής και 
ξένων αθλητών , ιδιαίτερα σε αυτούς που χαρακτηρίζονται αγώνες FAI Category 2.   
 
Σε όλους τους αγώνες δίνεται μεγάλη βαρύτητα  στην ασφάλεια των πτήσεων και των 
αθλητών καθώς επίσης και στην ασφαλιστική κάλυψη των αθλητών και των διοργανωτών 
κατά την διάρκεια των αγώνων.  
 
Στο αγωνιστικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν μόνον αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι σε 
αεραθλητικά σωματεία μέλη της ΕΛΑΟ και κάτοχοι κατάλληλης άδειας ικανότητας του 
εκάστοτε αθλήματος, για το είδος του αγώνα, σύμφωνα με τους κανονισμούς.  Αυτό θα 
πρέπει να τονισθεί κατάλληλα στην αποστολή πρόσκλησης για συμμετοχή σε αγώνα από 
κάθε διοργανωτή. 
 
Σας παραθέτουμε συνημμένως τις παρακάτω καταστάσεις ελέγχου: 
 
➢ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1  -  Προετοιμασία  για ανάληψη διοργάνωσης αγώνα 

➢ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 2  - Τοποθεσίες πτήσεων 

➢ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 3  - Αρχηγείο 

➢ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 4  - Αιτήσεις εγγραφών και έντυπα 

➢ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 5  - Προετοιμασία  Κανονισμών Αγώνων 

➢ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6  - Έντυπα και σημειώσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hang-gliding.gr/
mailto:CHHG@hang-gliding.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Επιτροπή Αιωροπτερισμού. (Commission Hellenic Hang Gliding « CHHG »)  
WebSite: www.hang-gliding.gr  Ε-Mail: CHHG@hang-gliding.gr  Fax: 01-3451395 

 

  

Εγκριση Δ.Σ. ΕΛΑΟ 25/1/2002                                                                                Σελίδα 4 από 11 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 

Προετοιμασία  για ανάληψη διοργάνωσης αγώνα 
 
 
1.1 Τοποθεσίες 
   __ Καταλληλότητα 
   __ πρόσβαση 
   __ διαθεσιμότητα 
   __ άδεια χρήσης (αν απαιτείται) 
   __ επιλογή πυλώνων – καταλληλότητα περιοχής γύρω από πυλώνες –  
   αεροφωτογράφιση πυλώνων και λήψη επακριβών στιγμάτων GPS 
 
1.2 Αεροχώρος 

  __ ελεύθερος ή διαθέσιμος πάνω από τις περιοχές απογείωσης και  
  πτήσεων των TASK 
  __ απαγορευμένες περιοχές 
  __ αποφυγή  διάσχισης συνόρων 
  __ έκδοση ΝΟΤΑΜ 
 

1.3 Ασύρματοι 
   __ Υποχρεωτική χρήση από τους πιλότους σε προκαθορισμένες συχνότητες 
   __ Πιθανή εγκατάσταση βάσης για κάλυψη όλης της περιοχής 
 
1.4 Μετεωρολογία 
   __ Περίοδος καλλίτερων μετεωρολογικών συνθηκών 
   __ προβλέψεις κατά την διάρκεια των αγώνων 
   __ Αίτηση στην Ε.Μ.Υ. για καθημερινή έγγραφη ενημέρωση  
   μετεωρολογικών  στοιχείων 
   __ Παρακολούθηση μέσω Internet 
   __ Στοιχεία καιρού από κοντινά αεροδρόμια. 
   __ Πιθανή διαθεσιμότητα μετεωρολόγου 
 
1.5 Χάρτες της περιοχής των TASK 
   __ για διοργάνωση κλίμακα και διαθεσιμότητα χαρτών ( προτιμότερο  
   1/50,000 αλλιώς 1/100,000) κατά προτίμηση της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
    Στρατού. 

  __ για διαγωνιζόμενους κλίμακα και διαθεσιμότητα χαρτών ( 1/100,000) κατά 
  προτίμηση  της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. 
 

1.6 Υπηρεσίες Διάσωσης και Νοσηλείας  
   __ γιατρός 
   __ πρώτες βοήθειες 
   __ διαθεσιμότητα ασθενοφόρου στην απογείωση καθ’όλη την διάρκεια των  
   απογειώσεων και μετά σε στρατηγική θέση καθ’όλη την διάρκεια του 
   TASK 
   __ πιθανή διαθεσιμότητα ελικοπτέρου συμπεριλαμβανομένων και χρόνων 
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   απόκρισης.  
   __ Πλησιέστερα Νοσοκομεία, τηλέφωνα και ενημέρωσή των για αναμενόμενη  
   διεξαγωγή αγώνων 
   __ ειδοποίηση πυροσβεστικής για αναμενόμενη διεξαγωγή αγώνων 
 
1.7 Αρχηγείο Αγώνων 
   __ Καταλληλότητα 
   __ Τοποθεσία 
   __ εξοπλισμός επικοινωνιών 
   __ Ηλεκτρονικός εξοπλισμός – Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, printer  και  
   αναλώσιμα 
   __ Καλώδιο φόρτισης δεδομένων GPS στον υπολογιστή 
   __ πρόγραμμα έκδοσης αποτελεσμάτων – θα διατεθεί από την Επιτροπή   
   Αθλήματος της ΕΛΑΟ το εγκεκριμένο πρόγραμμα- 
  
1.8 Διευθυντής Αγώνα και κύριοι κριτές 
   __ Προσόντα 
   __ Γλώσσες (εάν υπάρχουν αλλοδαποί αθλητές πρέπει να υπάρχει  
     υπεύθυνος γνώστης της Αγγλικής γλώσσας) 
   __ διαθεσιμότητα - τουλάχιστον να καλύπτεται ο ελάχιστος αριθμός  
   προσωπικού αγώνος- 
 
1.9 Οικονομικά και χορηγίες 
   __ Υπάρχουν αρκετά χρήματα για να γίνει ο αγώνας; 
  
1.10 Τοπικές εγκαταστάσεις - πληροφορίες 
   __ Ξενοδοχεία 
   __ Κάμπινγκ 
   __ ενοικιάσεις αυτοκινήτων 
   __ συνεργεία επισκευών 
 
1.11 Ασφάλιση 
   __ Απαιτούμενη κάλυψη για διοργανωτές και διαγωνιζόμενους,  
   συμπεριλαμβανομένης και ασφάλισης έναντι τρίτων. 
 
1.12 Παράβολο συμμετοχής 
   __ ποσό – το μέγιστο καθορίζεται από την Επιτροπή Αθλήματος της ΕΛΑΟ - 
   __ τι συμπεριλαμβάνει 
   __  δυνατότητα αλλαγής συναλλάγματος για τους αλλοδαπούς 
 
1.13 Προετοιμασία των Αιτήσεων Συμμετοχής και πληροφορίες αγώνος 
   __ ημερομηνίες διεξαγωγής  
   __ λεπτομερές πακέτο πληροφοριών 
   __ Κανονισμοί Αγώνος – οι εγκεκριμένοι κανονισμοί αγώνος που θα 
   διατίθεται στην  διοργανώτρια Λέσχη από την Επιτροπή Αθλήματος της 
   ΕΛΑΟ - 
   __ προβλήματα ή απορίες. 
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1.14 Χρονοδιάγραμμα 
   __ αποστολή Τοπικών Κανονισμών 90 ημέρεςπριν την 1η αγωνιστική στην  
   Επιτροπή Αθλήματος της ΕΛΑΟ για έγκριση 
   __ αποστολή προσκλήσεων 60 ημέρες πριν την 1η αγωνιστική 
   __ υποβολή συμμετοχών διαγωνιζομένων 30 ημέρες πριν την 1η αγωνιστική 
   __ αίτηση ΝΟΤΑΜ στην ΥΠΑ 30 ημέρες πριν την 1η αγωνιστική 
   __ Υπάρχει αρκετός χρόνος για να οργανωθεί ο αγώνας σωστά; 
 
 1.15 Πρόωρες αφίξεις 
   __ θα είναι αναγκαίο να τεθεί μια ημερομηνία πριν από την οποία δεν πρέπει  
   να αφιχθούν οι αγωνιζόμενοι; 
 
1.16 Φιλοξενούμενοι πιλότοι 
   __ προσκλήσεις 
   __ κριτήρια επιλογής 
   __ πιθανή κάλυψη εξόδων από τον διοργανωτή. 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 
Τοποθεσίες πτήσεων 

 
2.1 Θέση  Τοποθεσίες Απογείωσης. 
   __ καταλληλότητα κατεύθυνσης ανέμου – εύρος κατευθύνσεων που  
   καλύπτονται 
   __ υψόμετρο από την κοιλάδα 
   __ υψόμετρο από θάλασσα 
   __ διαμόρφωση 
   __ επιφάνεια 
   __ μέγεθος απογείωσης 
   __ πλήθος ράμπων 
   __ έκταση περιοχής στησίματος των συσκευών πτήσης και οριοθέτηση 
   __ ηλεκτρικά καλώδια, υψηλή τάση και άλλοι κίνδυνοι 
   __ θέση προσγείωσης ελικοπτέρου (αν διατεθεί) 
   __ πάρκινγκ 
   __ υπόστεγα   
   __ τηλέφωνο και ασύρματους 
   __ ανεμούρια 
   __ μεγάφωνο 
   __ TASK BOARD 
   __ GPS για μέτρηση χρόνου στην απογείωση 
   __ GPS για τον Υπεύθυνο του START GATE 
   __ 4 λουρίδες υφάσματος τουλάχιστον 25μ έκαστο για στήσιμο START 
   GATE ( αν ο αγώνας διεξαχθεί με φωτογραφίες ) 
  
2.2 Θέση  Τοποθεσίες Προσγείωσης 
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   __ καταλληλότητα κατεύθυνσης ανέμου 
   __ υψόμετρο από θάλασσα 
   __ διαμόρφωση και οριοθέτηση 
   __ μέγεθος προσγείωσης 
   __ επαρκής ελεύθερη προσέγγιση από όλες τις κατευθύνσεις 
   __ έκταση περιοχής στησίματος 
   __ ηλεκτρικά καλώδια,υψηλή τάση και άλλοι κίνδυνοι 
   __ θέση προσγείωσης ελικοπτέρου (αν διατεθεί) 
   __ πάρκινγκ 
   __ μεγάφωνο 
    __ τηλέφωνο και ασύρματους 
   __ ανεμούρια 
 
2.3 Πρόσβαση στην απογείωση    
   __ δρόμος πρόσβασης με ιδιωτικά αυτοκίνητα ή μόνο με 4Χ4, ή με φορτηγά  
   των  διοργανωτών  
   __ διαθεσιμότητα φορτηγών των διοργανωτών 
   __ ενδιάμεσο  πάρκινγκ για αποφυγή ανόδου μη απαραιτήτων αυτοκινήτων  
   στην απογείωση   
   __ ρυθμίσεις του διοργανωτή για μεταφορά στην απογείωση. 
 
2.4 Περιοχή πτήσεων των TASK 
   __ τύπος και καταλληλότητα του τεραίν 
   __ περιοχές προς αποφυγή λόγω δυσκολίας προσγείωσης και πρόσβασης 
   __ ποιότητα τοπικού οδικού δικτύου για περισυλλογή 
   __ κατάλληλα χωράφια για τερματισμούς 
   __ υψόμετρο από θάλασσα 
   __ προβλήματα οδικής κυκλοφορίας 
   __ απαγορευμένες περιοχές για  προσγείωση. 
 
2.5 Καιρός 
   __ Τοποθεσία επιρρεπής σε χαμηλή νέφωση 
   __ Πιθανότητα και συχνότητα καταιγίδων 
    __ καλλίτερη ώρα της ημέρας για θερμική ανάπτυξη στην πλαγιά και στην 
     πεδιάδα 

  __ συνήθως μέχρι ποια απογευματινή ώρα διατηρούνται τα ανοδικά ρεύματα;  
   __  γνωστές περιοχές αναταράξεων  
   __ είδος συνθηκών 
 
2.6 Περισυλλογή 
   __ ρυθμίσεις των διοργανωτών για οχήματα περισυλλογής 
   __ χρήση οχημάτων των ιδίων των διαγωνιζομένων 
   __ τηλέφωνα του αρχηγείου αγώνων για δήλωση προσγείωσης   
   __ συχνότητες επικοινωνίας της περισυλλογής. 
 
2.7 Κριτές απογείωσης 
   __ Ονόματα των υπευθύνων κριτών 
   __ πλήθος βοηθών 
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   __ εξοπλισμός απογείωσης -  ανεμούρια, πρώτες βοήθειες κτλ) 
   __ εξοπλισμός κριτών - ντοσιέ, στυλό, έγγραφα, επίσημες καταστάσεις, GPS,  
   START GATE, κλπ 
 
2.8  Εγκαταστάσεις 
   __ υπόστεγο (εάν υπάρχει) 
   __ σάντουιτς ή πρόχειρο γεύμα 
   __ αναψυκτικά/νερά 
   __ τουαλέτες. 
 
2.9 Κινητές ομάδες 
   __ Κριτής Προσγείωσης 
   __ Χρονομέτρης με GPS 
   __ βοηθοί 
   __ χειριστές σημάτων 
   __ πλήρης εξοπλισμός  - λωρίδες υφάσματος μήκους 50 μ(GOAL LINE),  
   οριοθέτηση της γραμμής τερματισμού, ανεμούρια, χάρτες, κιάλια, 
   ομπρέλα, καρέκλες, κορδέλες, ντοσιέ, στυλό, έγγραφα, επίσημες 

καταστάσεις, video τερματισμού κλπ 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 
Αρχηγείο 

 
3.1 Κτίριο κατάλληλο και ευρύχωρο για: 
   __ μεγάλη αίθουσα για το γενικό briefing των αθλητών και εξήγηση των    
   κανονισμών 
   __ γραφείο γραμματείας  
   __ γραφείο Διευθυντού αγώνα / Βαθμολόγησης με υπολογιστή και  
   πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 
   __ γραφείο Κριτών / συνεδριάσεων ( μπορεί να είναι κοινό με τα ανωτέρω) 
   __ αποθήκη που να ασφαλίζει (κλειδώνει) 
   __ αίθουσα ή σημείο πωλήσεων αναμνηστικών και ενημέρωσης  Τύπου 
 
3.2 Επικοινωνίες 
   __ τηλέφωνα 
   __ φαξ 
   __ πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (αν υπάρχουν) 
   __ βάση ασυρμάτου με εξωτερική κεραία 
   __ φορητοί ασύρματοι με φορτιστές 
 
3.3 Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 
   __ φορητός ή επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής, 
   __ Printer και αναλώσιμα 
   __ φωτοτυπικό μηχάνημα 
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3.4 Επίπλωση γραφείων 
   __ επαρκής για ικανοποιητική λειτουργία 
 
3.5 Πίνακες  ανακοινώσεων (τουλάχιστον 2 – 1μ x 1μ) 
   __ TASK BOARD για briefing, πληροφορίες για τον καιρό και φωτογραφίες 
   πυλώνων 
   __ αποτελέσματα 
   __ νέα γενικά (απολεσθέντα κλπ) 
   __ πίνακας για επείγουσες ανακοινώσεις και μηνύματα 
  
3.5 Αναλώσιμα γραφείων  
   __ Αρκετό χαρτί, στυλό , κόλλα, typex , σημειωματάρια, κάλαθοι  
   απορριμμάτων κλπ. Χάρακες για μετρήσεις, και συνηθισμένα υλικά  
   γραφείου, μελάνες για printer   (έγχρωμη και μαύρου χρώματος). 
 
3.6 Εξειδικευμένο προσωπικό  
   __ χειριστής υπολογιστή βαθμολογίας και γνώστης προγράμματος  
   βαθμολόγησης και GPS     
   __ σύνδεσμος με αστυνομία, στρατό και δημόσιες υπηρεσίες. 
 
3.7 Πρόσβαση – πληροφορίες για 
   __ χώρο αναψυκτικών, τουαλέτες, δημόσια τηλέφωνα, γραμματοκιβώτιο κλπ. 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ 4 
Αιτήσεις εγγραφών και έντυπα 

 
4.1  Χρονοδιάγραμμα  
   __ αποστολή Τοπικών Κανονισμών 90 ημέρεςπριν την 1η αγωνιστική στην  
   Επιτροπή Αθλήματος της ΕΛΑΟ για έγκριση 
   __ αποστολή προσκλήσεων στα σωματεία 60 ημέρες πριν την 1η αγωνιστική 
   __ αποστολή προσωρινών αιτήσεων εγγραφής 60 ημέρες πριν την 1η  
   αγωνιστική 
   __ υποβολή συμμετοχών και παραβόλων συμμετοχής από διαγωνιζόμενους 
   30 ημέρες πριν την 1η αγωνιστική 
   __ αίτηση ΝΟΤΑΜ στην ΥΠΑ 30 ημέρες πριν την 1η αγωνιστική 

  
 
4.2 Προετοιμασία αιτήσεως  εγγραφής, προσκλήσεων, και όλων των σχετικών εντύπων 
   __  από τους διοργανωτές 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 5 
Προετοιμασία  Κανονισμών Αγώνων 

 
 
5.1 Έντυπο Κανονισμού Αγώνος 
   __ διάθεση από την Επιτροπή Αθλήματος της ΕΛ.Α.Ο. 
   __ δυνατότητα φωτοτυπιών και διανομή σε κάθε διαγωνιζόμενο. 
   __ Κάθε πρόταση για προσθήκες ή τροποποιήσεις θα πρέπει να εισηγηθεί  
   και να συζητηθεί τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από τους αγώνες. 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 
Έντυπα και σημειώσεις 

 
6.1 Καταστάσεις Απογείωσης και Προσγείωσης    
   __ θα πρέπει να τυπωθούν πριν την έναρξη του αγώνα, καθώς και όλες οι 
   αναφορές πτήσης των πιλότων κλπ .Όλοι οι κριτές θα πρέπει να είναι  
   εφοδιασμένοι με ντοσιέ στυλό κλπ ώστε να δουλεύουν αποδοτικά. 

 
 

6.2 Απαιτούμενα έγγραφα είναι: 
   __ Τελική ορθή κατάσταση εγγραφών με ονόματα πιλότων , εθνικότητα, 

σωματείο,  τύπος πτητικής συσκευής,  αγωνιστικός αριθμός, κατηγορία 
αγώνος(Α’/Β’)  διατίθενται σε όλους τους Κριτές και το Προσωπικό του 
αγώνος 

   __ ημερήσια κατάσταση σειράς απογείωσης 
   __ κατάσταση χρόνων απογείωσης (εάν χρειάζεται) 
   __ έντυπο αναφοράς πτήσης πιλότου, από ριζόχαρτο για αποτύπωση σε  
   χάρτη (θα συμπληρώνεται από κάθε πιλότο είτε αγωνιστεί είτε όχι, είτε  
   προσγειωθεί στην επίσημη προσγείωση είτε αλλού – είναι και απόδειξη ότι 

έχει  επιστρέψει ο διαγωνιζόμενος στην βάση και δεν είναι αγνοούμενος ) 
   __ κατάσταση συντεταγμένων πυλώνων και αεροφωτογραφίες για κάθε  
   διαγωνιζόμενο     
   __ απόδειξη παραλαβής αναφορών πτήσης και   δεδομένων GPS (με χώρο 
    για υπογραφή του διαγωνιζομένου)    
   __ ημερήσιες λεπτομέρειες των TASK και ημερήσιες πληροφορίες για τον 
   καιρό για κάθε πιλότο 
   __ καταστάσεις αποτελεσμάτων Προσωρινών και Τελικών με επικεφαλίδα την  
   ημερομηνία  και ώρα, το ημερήσιο TASK και απόσταση. 
   __ για τον βαθμολογητή κατάσταση των  Serial number των GPS 
   __ καταστάσεις για ομαδικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανόμένων και των  
   αθροιστικών. 
   __ έντυπο εκτίμησης των δεδομένων GPS   
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6.3 Όλα τα έντυπα θα έχουν χώρο για ημερομηνία, ώρα, λογότυπο του αγώνα και όνομα 
συντάκτη. 

 
6.4 Έντυπα Απογείωσης και Προσγείωσης  
   __ Έντυπο απογείωσης - θα υπάρχουν στήλες  για όνομα, χώρα, αριθμό,  

  ώρα απογείωσης (θα καταγράφεται ο χρόνος ακόμη και εάν υπάρχει 
  START GATE – για λόγους ασφαλείας) δεν πρέπει να τυπώνονται με  
  αύξοντα αριθμό των πιλότων. Ο συντάκτης θα εισάγει τα ονόματα και  
  τους αριθμούς με τη  σειρά απογείωσης   

   __ Έντυπο προσγείωσης - θα υπάρχουν στήλες για όνομα, χώρα, αριθμό,  
  ώρα που διασχίζει την γραμμή τερματισμού  - δεν πρέπει να τυπώνονται 
  με αύξοντα αριθμό των πιλότων. Ο συντάκτης θα εισάγει τα ονόματα και  
  τους αριθμούς με τη  σειρά άφιξης 
 

6.5 Οι κριτές που χρησιμοποιούν έντυπα 
   __ θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στο επίσημο ρολόι  
    χρονομέτρησης μέσω GPS, και να χρησιμοποιούν μόνο αυτό τον χρόνο 
 
6.6 Επίσημος χάρτης προσγειώσεων 
   __ πρέπει να είναι μεγάλης κλίμακας ή της ίδιας κλίμακας με τους χάρτες των  

πιλότων. Οι καρφίτσες πρέπει να έχουν τους αγωνιστικούς αριθμούς  
καθαρά γραμμένους πάνω τους .   
 
 

6.7 Κάρτες Ταυτοτήτων /ονομάτων 
   __  για όλους του συμμετέχοντες 
   __ πιθανά αναμνηστικά για όλους 
 
6.8 Προετοιμασία TASK BOARD 
   __ Έντυπο μετεωρολογικών πληροφοριών 
   __ Συντεταγμένες πυλώνων 
   __ Αεροφωτογραφίες πυλώνων 
   __ Λευκό χαρτί 
   __ Χάρτη περιοχής   
   __ Μαρκαδόρο 
   __ Καρφίτσες, αυτοκόλλητη ταινία 
 
6.9 Βραβεία 
   __ Κύπελλα για τον 1ο/2ο/3ο Νικητή – παρέχονται από τον διοργανωτή    
  

……////…. 
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