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 Αθήνα  5 Μαρτίου 2014 
  

 
 

 ΠΡΟΣ    :  Αερολέσχες μέλη ΕΛΑΟ με ενασχόληση στο αεράθλημα της Γ.Α. 
KOIN     :  Γραμματεία ΕΛ.Α.Ο. , Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.       

 ΘΕΜΑ   :  1
ος

 Περιφερειακός Αγώνας Γ.Α. , Διεθνής Αερολιμένας Κέρκυρας 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1.1 
      
Αγαπητοί Φίλοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το δημοσιευμένο πρόγραμμα, ο πρώτος Περιφερειακός αγώνας «Χρονομέτρησης Κύκλου-

Προσγειώσεων Ακριβείας» θα διεξαχθεί στον Διεθνή Αερολιμένα Κέρκυρας,  με οργανωτή την Επιτροπή Γενικής Αεροπορίας, το 
Σάββατο 22/3/2014.  

 
Ο Κανονισμός του αγωνίσματος, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.elao.gr/web/ga2.htm 

 
 

Την ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελούν οι : 
-ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ, Πρόεδρος , 
-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος ,  
-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μέλος. 
 

Διευθυντής Αγώνα και Διευθυντής Κριτών ο κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ 
 

Την EΛΛΑΝΟΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελούν οι :  
-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , Πρόεδρος, 
-ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος, 
-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μέλος. 
 

Την Σχεδίαση του αγώνα θα επιμεληθεί ο Διευθυντής Αγώνα . 
 

Δικαίωμα 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 Δηλώσεων Συμμετοχής είναι  μέχρι την 14:00 τοπική ώρα, της 14

ης
 Μαρτίου 2014 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. 
 

Το παράβολο συμμετοχής καθορίζεται σε 40 Ευρώ κατ’ άτομο και καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
Το παραπάνω παράβολο καλύπτει μόνο οργανωτικά έξοδα. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα των αθλητών θα πρέπει να καλυφθούν από 
τους ίδιους. 
 

Καύσιμο θα διατίθεται από την Αερολέσχη Κέρκυρας και η ΕΛ.Α.Ο. δεν θα μεσολαβεί για την προμήθεια του καυσίμου. 
 

Πληροφορίες διαμονής θα δίνονται από την Αερολέσχη Κέρκυρας (κος Προβατάς Γεώργιος κιν.6945236704). 

http://www.elao.gr/web/ga2.htm


Η Αερολέσχη Κέρκυρας έχει προγραμματίσει κατά τις ίδιες ημερομηνίες, σειρά άλλων εκδηλώσεων ( Fly in κ.λ.π.), τις οποίες η 
ΕΛ.Α.Ο. υποστηρίζει θερμά, δεν συμμετέχει, όμως, στην οργάνωσή τους. 
 

Για τα θέματα handling fees, parking fees και τέλη που αφορούν επιβαίνοντες των αεροπλάνων, η ΕΛ.Α.Ο. έχει ζητήσει εγγράφως 
από την Υ.Π.Α., έγκριση απαλλαγής, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμα έγγραφη απάντηση. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Λόγω της εκτέλεσης αυτού του αγώνα μέσα σε διεθνές αεροδρόμιο, η ΕΛ.Α.Ο. έχει ζητήσει εγγράφως από την Υ.Π.Α., την έγκριση 
θεμάτων που αφορούν το οργανωτικό κομμάτι, εντός του αεροδρομίου. 
Η Υ.Π.Α. δεν έχει, ακόμα, απαντήσει εγγράφως για τα θέματα αυτά. 
Επισημαίνουμε, με την επιφύλαξη παραλαβής της έγγραφης έγκρισης από την Υ.Π.Α., την περίπτωση αναβολής του αγώνα, εφόσον 
η έγκριση αυτή δεν δοθεί εγκαίρως ή ο τύπος έγκρισης δημιουργεί πρόβλημα στην εκτέλεση του αγώνα. 
 
Η παραπάνω έγκριση δεν αφορά και τις λοιπές εκδηλώσεις. 
 
 
 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Αγώνων 
 
Παρασκευή 21/3/2013 Άφιξη πληρωμάτων και γνωριμία με τον χώρο. Δεν υπάρχει η δυνατότητα τοπικών πτήσεων για λόγους 
προπόνησης. 
 
Σάββατο 22/3/2013 Αγωνιστική Ημέρα. Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ο αγώνας δεν δύναται να αναβληθεί για 
αργότερα ή για την επόμενη μέρα, λόγω κίνησης τακτικών πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Κέρκυρας. 
 
Κυριακή 23/3/2013 Ημέρα αναχώρησης. 
 
Ανάλογα με τις τελικές συμμετοχές θα ανακοινωθεί σε επόμενο ενημερωτικό δελτίο ο αριθμός των γύρων που θα 
πραγματοποιηθούν. 
 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες  δήλωσης συμμετοχής στον Αγώνα. 
 
Θα ακολουθήσουν και άλλα ενημερωτικά δελτία. 

 
 

Με  εκτίμηση 
 

 
 

 
 
 
 O Πρόεδρος Ο Γραμματέας 

                                                                                                                              
                                                                                                                                 
  
 
 
 Χρήστος Μάλαμας Ανδρέας Γουγάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Συνημμένα :  Παράρτημα Α                                                                                                                                                



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

 
1ος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2014 

 (Διεθνής Αερολιμένας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 22/3/2014) 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ   ΑΙΤΗΣΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 
ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΛ.Α.Ο. 

 
A Ε Ρ Ο Λ Ε Σ Χ Η………………………………………………………………………………………… 
Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ Η Σ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :                                                               

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :                                                                                                 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :                                                 AΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : 
 

ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ : 
ΕΙΔΟΣ :                                                                                        Νο :                                                           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΗ :       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ : 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΙΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ : 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :                                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ : 
 

 
Σ Υ Γ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ Η Σ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :                                                             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :                                                                                                       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :                                                 AΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΗ : 

ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ :                                                                Νο : 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. : 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΙΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ : 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :                                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ : 
 

 
Α Ε Ρ Ο Π Λ Α Ν Ο  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ :                                     ΤΥΠΟΣ :                                
 
ΛΗΞΗ  ΠΛΩΙΜΟΤΗΤΑΣ  :                                                      ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :                                  
                                           ΠΟΣΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ : 
 
Ημερομηνία :                                                                                              Σφραγίδα Σωματείου  
 
 
Απαιτείται Δικαίωμα Συμμετοχής ποσού 40 Ευρώ κατ’ αθλητή,  που καταβάλλεται με κατάθεση στην τράπεζα ALPHA BANK, στον λογαριασμό 
235-00-2002-003256,Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Στην κατάθεση να δηλώσετε οπωσδήποτε : ΓΑ1/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 14:00 τοπική ώρα, της 14

ης
 Μαρτίου 2014.  


