∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Η Επιτροπή Ανεµοπορίας, µε εξουσιοδότηση της Ελληνικής Αεραθλητικής Οµοσπονδίας,
προκηρύσσει Πανελλήνιους Ανεµοπορικούς Αγώνες µε τίτλο:

ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΚΩΠΑΪ∆Α 2005
Οι Αγώνες θα γίνουν µε βάση το πεδίο πτήσεων Κωπαϊδας (αεροδρόµιο κ. Γ. Παπαδόπουλου) και θα
περιλαµβάνουν αγωνίσµατα ταχύτητας. Κατά την διάρκεια των αγώνων θα διατίθεται τουλάχιστον
ένα ρυµουλκό αεροπλάνο για πτήσεις αγωνιστικές ή άλλες.. Για πτήσεις κατά την περίοδο των
προπονήσεων θα πρέπει να γίνει προσυνεννόηση. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τον Sporting
Code της FAI (section 3) και ειδικά τα όσα αναφέρονται στα παραρτήµατα Α και C, µε τον
συνυπολογισµό του ισχύοντα συντελεστή διόρθωσης (Sailplane's Handicap Factor). Για τις ειδικές
συνθήκες θα ισχύει ο κανονισµός των προηγούµενων αγώνων και τα όσα θα αναφέρονται στην
Ενηµέρωση Πτήσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
¾ ΕΝΑΡΞΗ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ: .................... Παρασκευή 17 Ιουνίου 2005, ώρα 12:00.
¾ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ............ 18 -19-16 Ιουνίου 2005
¾ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ: ............................. 11 εως16 Ιουνίου 2005
¾ ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ: ........................... Καθηµερινά από 09:30 µέχρι την δύση του ηλίου.
Σηµείωση: Οι ηµεροµηνίες δυνατόν να αλλάξουν, αν οι βραχυπρόθεσµες µετεωρολογικές προβλέψεις
δίνουν απαγορευτικές συνθήκες. Συνίσταται στους ενδιαφεροµένους να παρακολουθούν τις εξελίξεις
για τυχόν αλλαγές στον δικτυακό τόπο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑΣ http://epan.gliding.gr

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε συµµετέχων θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει:
¾ Πτυχίο ανεµοπτέρου σε ισχύ (µε ΠΙΠ και πιστοποιητικό υγείας).
¾ Αθλητική ταυτότητα Ανεµοπορίας της ΕΛΑΟ σε ισχύ. (για τις ταυτότητες που δεν έχουν εκδοθεί
θα γίνονται δεκτοί όσοι έχουν υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά στην Επιτροπή)
¾ Ανεµόπτερο µε πιστοποιητικό πλοϊµότητας σε ισχύ και ασφάλεια έναντι τρίτων.
¾ Καταγραφέα πτήσεων (Logger) τύπου εγκεκριµένου από το IGC, καθώς και δυνατότητα
αναγνώσεως του αρχείου καταγραφής (Για τα τύπου SDI και Cambridge θα υπάρχει δυνατότητα
από την Γραµµατεία των Αγώνων)
¾ Αυτοκίνητο µε κοτσαδόρο, τρέιλερ για το ανεµόπτερό του και επαρκή οµάδα υποστήριξης, ικανή
για περισυλλογή σε περίπτωση προσγείωσης εκτός αεροδροµίου. Τα παραπάνω δυνατόν να
αναφέρονται και σε οµάδα ανεµοπτέρων. Εξαιρούνται από την υποχρέωση τα µοτοανεµόπτέρα
που έχουν δυνατότητα λειτουργίας του κινητήρα..

∆ΙΑΜΟΝΗ – ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Κάθε αγωνιζόµενος θα πρέπει να µεριµνήσει για την διαµονή και διατροφή της οµάδας του. Για όσους
ενδιαφέρονται για συντονισµό και οµαδικές κρατήσεις, παρακαλούνται να έλθουν σε επαφή µε τον κ.
Στέφανο Νικολάου στο τηλέφωνο 210-72 30 427.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:
Όργανα για την διεξαγωγή των αγώνων είναι:
∆ιευθυντής Αγώνα: . .................Στέφανος Νικολάου
Κριτές Αγώνα:...........................Θανάσης Μποµπότης
...................................................Στάθης Μαλαπέτσας
Επιτροπή ενστάσεων:................∆ιονύσιος Μερκάτης, Πρόεδρος
...................................................Κων. Κανάκης Μέλος
...................................................Ζαχαρίας Παπαγεωργίου, Μέλος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Έντυπο δήλωσης συµµετοχής υπάρχει στα γραφεία της ΑΝΛΑ καθώς και στον δικτυακό τόπο της
επιτροπής Ανεµοπορίας. Παρακαλούνται όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν να δηλώσουν συµµετοχή
(µε τα αρχικά στοιχεία της δήλωσης) το ταχύτερο δυνατό ώστε να υπάρξει καλύτερος συντονισµός.
Με τον ίδιο τρόπο ειναι διαθέσιµο και το έντυπο δήλωσης αγωνίσµατος, το οποίο θα πρέπει να
κατατίθεται έγκαιρα µετά από κάθε αγώνισµα. Καλούνται εποµένως οι αθλητές να εξοικειωθούν µε
την συµπλήρωσή του.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑΣ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΑ

Στεφ. Νικολάου

