ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Αθὴνα, 30 Μαρτίου 2018
Προς : Αερολέσχες µε δραστηριότητα Γεν. Αεροπορίας
Κοιν.: ∆.Σ. ΕΛ.Α.Ο., Γ.Γ. ΕΛ.Α.Ο.
ΘΕΜΑ : Πανελλήνιοι Αγώνες Rally Flying

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Αγαπητοί Φίλοι,
Προκηρύσσεται Πανελλήνιος αγώνας Rally Flying ως αγώνας πρωταθλήµατος 2018. Ο αγώνας ϑα πραγµατοποιηθεί στο Αεροδρόµιο Μαριτσών, Ρόδου στις 20-22 Απριλίου 2018. Στον αγώνα προσκαλούνται να
συµµετάσχουν πληρώµατα από την Κυπριακή Αεραθλητική Οµοσπονδία. Οργανωτής είναι η Επιτροπή
Γενικής Αεροπορίας µε διαχειριστή την Αερολέσχη Ρόδου.
Ο Κανονισµός του αγωνίσµατος που ϑα εφαρµοστεί είναι η έκδοση 2018 της F.A.I. που επισυνάπτεται
στο αγγλικό πρωτότυπο και σε µετάφραση. Σε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει το κείµενο του αγγλικού
πρωτοτύπου, σύµφωνα µε τους κανονισµούς F.A.I..
• Την ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελούν οι :
1. ∆ΙΟΝΥΣΣΙΟΣ ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ, Πρόεδρος,
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΣ, µέλος,
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΒΛΑΣ, µέλος.
• ∆ιευθυντής Αγώνα ο κος Ανδρέας Γουγάς
• ∆ιευθυντής Κριτών ο κος Σαράντης Πυρπάρας
• Την ΕΛΛΑΝΟ∆ΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελούν οι :
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ, Πρόεδρος,
2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ, µέλος,
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ, µέλος
• Την Σχεδίαση του αγώνα ϑα επιµεληθεί ο ∆ιευθυντής Κριτών.
• ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τα σωµατεία-µέλη της ΕΛ.Α.Ο. που είναι ταµειακά ενήµερα, µε αθλητές
τους, κατόχους αριθµού αθλητικού µητρώου Γενικής Αεροπορίας.
• Η δήλωση συµµετοχής των αθλητών, πρέπει να γίνει από το σωµατείο τους µε την συµπλήρωση του
σχετικού Παραρτήµατος Α, η οποία πρέπει , για να είναι έγκυρη, να ϕέρει υπογραφές και σφραγίδα του Σωµατείου. Η τελευταία προθεσµία υποβολής ∆ηλώσεων Συµµετοχής είναι µέχρι την 14:30
τοπική ώρα, της 13ης Απριλίου 2018 στο ϕάξ της ΕΛ.Α.Ο. (210-9649547) ή στη διεύθυνση e-mail:
elaoinfo@elao.gr. Σηµειώνεται, και ϑα τηρηθεί αυστηρά, ότι συµµετοχές που ϑα παραληφθούν µετά
από την παραπάνω ηµεροµηνία, δεν ϑα γίνονται δεκτές.
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• Το παράβολο συµµετοχής καθορίζεται σε 30 € κατ΄ άτοµο και καταβάλλεται σύµφωνα µε όσα ορίζει το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Το παραπάνω παράβολο καλύπτει µόνο οργανωτικά έξοδα. ΄Ολα τα υπόλοιπα έξοδα
των αθλητών ϑα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους. Για το Αεροσκάφος, δεν απαιτείται καταβολή
δικαιώµατος συµµετοχής.
• Καύσιµο : Οι συµµετέχοντες ϑα πρέπει, µε µέριµνά τους, να ϕροντίσουν για επαρκείς ποσότητες (για
κάθε α/φ) και η ΕΛ.Α.Ο. δεν ϑα µεσολαβεί για την προµήθεια του καυσίµου. Οι συµµετέχοντες που
υπολογίζουν να χρειαστούν ποσότητες AVGAS παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε την Αερολέσχη
Ρόδου.
• Συνοπτικό Πρόγραµµα Αγώνων
Παρασκευή 20/04/2018 ΄Αφιξη πληρωµάτων και γνωριµία µε τον χώρο.
Σάββατο 21/04/2018 Αγωνιστική Ηµέρα
Κυριακή 21/04/2018 Ηµέρα αναχώρησης.
Επισηµαίνεται ότι λόγω κυκλοφορίας του γειτνιάζοντος ∆ιεθνούς Αερολιµένα «∆ιαγόρας» η άφιξη /
αναχώρηση ϑα γίνει σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Αερολιµένα. Σε νεώτερο
ενηµερωτικό ϑα ενηµερώσουµε για τις δυνατότητες που ϑα υφίστανται, σε συνεννόηση µε τον
Αερολιµένα.
Ανάλογα µε τις τελικές συµµετοχές ϑα ανακοινωθεί σε επόµενο ενηµερωτικό δέλτιο ο αριθµός των γύρων
που ϑα πραγµατοποιηθούν.
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες δήλωσης συµµετοχής στον Αγώνα.
Θα ακολουθήσουν και άλλα ενηµερωτικά δελτία.
Με Αεροπορικούς Χαιρετισµούς
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραµµατέας

Γεώργιος Μπενέκος

Ανδρέας Γουγάς
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΝ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2018
(ΜΑΡΙΤΣΑ, ΡΟ∆ΟΥ/ 20-22 Απριλίου 2018)
ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ...................................... ................ .......... (σφραγίδα - υπογραφή νοµ. εκπροσώπου)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ................................................. . ..................................................... ... .. .. .
Ταχ. ∆ιεύθυνση ................................ .............................................................. .... ... .. ..
Ηµερ. Γέννησης

Αρ. Τηλεφώνου

ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΕΙ∆ΟΣ

(αριθµός) ................................ ... .. .. .. . .. .

# ATPL # CPL # PPL

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ .................................................. .............................. .. .. .. ..
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠ. ΥΓΕΙΑΣ .............................................. ................... .... ... .. ..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΗ .......................... ..... ..... ............ . ............................... .. .. .. ..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ............... ...............................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ... .............................. .. .. .. .. .

ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ .................................................. ............................................... . .. ... .. ..
Ταχ. ∆ιεύθυνση .................................................... .......................................... .. .. ... .. ..
Ηµερ. Γέννησης

Αρ. Τηλεφώνου

ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΕΙ∆ΟΣ

# CPL # PPL # ΥΠΑΜ # ΑΝΕΥ

(αριθµός) ................................. ... .. .. .. ...

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ................................. .............. ............................ ..... .. .. .. ..
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠ. ΥΓΕΙΑΣ ............................................ ................... ...... ... .. ..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΗ

.... .......................................... .... .. .. ...

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ............... ...............................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ... .............................. .. .. .. .. .

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ .................................................. ............................................... (Νηολόγιο)αʹ
Τύπος .................. ......................................

Ταχύτητα Πλεύσης ..................... .... (κόµβοι)

Λήξη πλοϊµότητας ..........................................

Λήξη Ασφάλειας ..... ......................... .. .. .. .

ΠΟΣΟΝ ΑΣΦΑΛ. ΚΑΛΥΨΗΣ ............................. ..... ............. .................................. ... .. .. ... .

αʹ

Παρακαλούµε, να αποστείλετε αντίγραφα πιστοποιητικών υγείας µελών πληρώµατος, πλοϊµότητας α/φ, & ϐεβαίωσης ασφάλισης α/φ

Απαιτείται ∆ικαίωµα Συµµετοχής ποσού 30 € ανά αθλητή, που καταβάλλεται µε κατάθεση στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, στον λογαριασµό 23500-200200-3256 (ΙΒΑΝ GR74 0140 2350 2350 0200 2003 256) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ. Στην κατάθεση να δηλώσετε, οπωσδήποτε :
ΓΑ-RF-01/ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ. Η παρούσα αίτηση και το παραστατικό κατάθεσης του δικαιώµατος Συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν στη Γραµµατεία
της ΕΛ.Α.Ο., fax 210-9649547 ή µε email elaoinfo@elao.gr το αργότερο µέχρι την 14:30 τοπική ώρα, 13ης Απριλίου 2018.
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