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 Αγώνας Λίγκας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 
SANTOMERI x/c OPEN 2017 

Όρος Σκόλλις, Σαντομέρι 1 και 2 Ιουλίου 2017 
FAI cat 2 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΓΩΝΑ 
 

 Η Λέσχη Αλεξιπτώτου Πλαγιάς Πάτρας, κατόπιν ανάθεσης από την ΕΛ.Α.Ο. διοργανώνει πανελλήνιο 
αγώνα αποστάσεων (Λίγκα) 2ήμερης διάρκειας και προσκαλεί όλα τα σωματεία  να λάβουν μέρος σε 
αυτόν. Ο αγώνας προσμετρά στην αξιολόγηση των σωματείων και αποτελεί μερικό κριτήριο για την 
συγκρότηση της Εθνικής Ομάδος που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας το έτος 2018 σε αντίστοιχες 
υποχρεώσεις.   

Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες, καλούνται να 
στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον διοργανωτή το αργότερο έως την Δευτέρα 26 
Ιουνίου 2017. Όσες συμμετοχές σταλούν πέραν της ημερομηνίας αυτής θα είναι στην ευχέρεια των 
οργανωτών να τις κάνουν αποδεκτές. 

 Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες του αγώνα: 

1.Εκδήλωση  

Περιφερειακός Αγώνας Λίγκας- Κατηγορία Αγώνων Αποστάσεων.  Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των 
αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε Σωματείο. 
 
  2.Οργανωτής :Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία 

      Επίβλεψη:   Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 
      Εκτέλεση:  Λέσχη Αλεξιπτώτου Πλαγιάς Πάτρας  
 

Διοργανωτική Ομάδα 
* Διευθυντής αγώνα: Δασούκης Δημήτρης 
* Παρατηρητής αγώνα: Ραπανου Γιώτα 
*Υπεύθυνος Ασφάλειας: Αντίοχος Ευστάθιος 
* Χειριστής Η/Υ για το πρόγραμμα βαθμολόγησης: Κιτσαντάς Κώστας 
* Υπεύθυνος Περισυλλογής: Τιμολέων Λεπενιωτης 

3.Κέντρο των αγώνων: Σαντομέρι Δήμου Δυτικής  Αχαΐας 

4.Γραμματεία: Δημοτικό σχολείο Σαντομερίου  

          5.Τόπος διεξαγωγής: Όρος Σκόλλις, Σαντομέρι Δήμου Δυτικής Αχαΐας 



          6.Είδος Αγώνος:  Α΄ Κατηγορία  Περιφερειακοί Αγώνες Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 2017, F.A.I. OPEN 
Category 2  

          7.   Κανονισμοί Αγώνων  

          Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς  που είναι δημοσιευμένοι 
στο Internet στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 
http://eap.elao.gr/images/stories/docs/kan-agonon.pdf 

          8.       Αθλητές 
 
Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της Ε.Λ.Α.Ο. και να φέρει μαζί του το 
Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει η ΕΛΑΟ. Θα μπορέσουν να λάβουν μέρος μόνο όσοι αεραθλητές 
μέχρι την ημέρα του αγώνα έχουν εκδώσει  ταυτότητα ή τουλάχιστον έχουν καταθέσει τα 
απαραίτητα  δικαιολογητικά στην ΕΛ.Α.Ο.  
Στον αγώνα οι αθλητές μπορούν να πετάξουν με πιστοποιημένες πτέρυγες  EN: A, B, C, D,  DHV: 1, 1-2, 2, 
2-3, CCC 
9.Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
α) κάθε αθλητής να είναι  τουλάχιστον Χειριστής επιπέδου Π. Ο Διευθυντής Αγώνων διατηρεί απολύτως το 
δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής οποιουδήποτε πιλότου που κρίνει πως το επίπεδό του δεν είναι 
αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του αγώνα 
β)  Α’ Κατηγορία: όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 20 (είκοσι) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες για 
απογείωση. 

    10.Έπαθλα 
 
 Θα απονεμηθούν κύπελλα:  

-στους τρεις πρώτους νικητές της αγωνιστικής συνάντησης. 

-στον  πρώτο πιλότο πτέρυγας ΕΝ Β ( DHV 1-2) 

-στον πρώτο πιλότο πτέρυγας ΕΝ C (DHV 2) 

 

   

   11.Υποβολή Ενστάσεων 

 Ένσταση μπορεί να υποβληθεί με την διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Αγώνων.  Η ένσταση για 

να συζητηθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το ποσό των 15 

ΕΥΡΩ.  Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή το ποσό θα επιστραφεί στον αθλητή. 

 

  12.Δικαίωμα Συμμετοχής   

  

 Δικαίωμα συμμετοχής : 40 ευρώ. Η πληρωμή θα γίνει με τραπεζική κατάθεση εως 

την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 στον παρακάτω λογαριασμό: 

Στοιχεία τραπεζικής κατάθεσης 

Τράπεζα Πειραιώς 61 3001 0126 005 

IBAN GR 48  0171 1300 0061 3001 0126 005 

Δικαιούχος : Μπάλλας Κώστας 

Όλα τα έξοδα εμβάσματος πρέπει να επιβαρύνουν αποκλειστικά τον κάθε εντολέα. 

Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης στο  

mail: info@patras-paragliding.gr  

 

http://eap.elao.gr/images/stories/docs/kan-agonon.pdf
http://info@patras-paragliding.gr/


 Καλύπτονται:  

 γραμματειακά-scoring,  

 μπλουζάκι του αγώνα,  

 καθημερινό κολατσιό ,  

 μεταφορές-περισυλλογή,  

 δείπνο Σαββάτου  

 

 13.Συμμετοχή αλλοδαπών 
 
Ως F.A.I. OPEN Category 2 event δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αλλοδαποί αθλητές.  Είναι δυνατόν 
επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της 
διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών. Οι αλλοδαποί αθλητές 
πρέπει να προσκομίσουν την σχετική FAI Competition License.  
 
 14.Πιστοποίηση        
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων η βαθμολόγηση θα γίνει μόνο με την χρήση του GPS. 
Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς έχει ορίσει ως πρόγραμμα βαθμολόγησης το FS Comp ή  το RACE. 
Είναι αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζομένου να ενημερωθεί για την καταλληλότητα του GPS του. Οι 
αθλητές οφείλουν να διαθέσουν στους διοργανωτές αν χρειαστεί το καλώδιο σύνδεσης του GPS τους με 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εάν το καλώδιο δεν είναι διαθέσιμο και οι διοργανωτές δεν το διαθέτουν 
υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί να βαθμολογηθεί ο αθλητής. 
 
 15.Ελλανόδικος Επιτροπή 
 Η Ελλανόδικος Επιτροπή θα ανακοινωθεί στην ενημέρωση αθλητών  πριν την έναρξη του αγώνα. 
 
 16.Ασφάλιση 

            Α) Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι 
για αστική ευθύνη έναντι τρίτων.  Θα πρέπει οι αθλητές που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αγώνες να 
ασφαλιστούν για αστική ευθύνη είτε μέσω του σωματείου τους (για την περίπτωση της Interlife),  είτε 
ατομικά στην ασφαλιστική εταιρία που επιθυμούν (π.χ. ΑΧΑ). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
υπάρχει ασφάλεια αστικής ευθύνης για τον κάθε αθλητή που επιθυμεί να συμμετέχει στους αγώνες του 
2011, και θα πρέπει ο αθλητής να προσκομίσει κατά την εγγραφή του αποδεικτικό έγγραφο της ασφάλισης. 
Παρακαλούμε για την έγκαιρη οργάνωση των αθλητών καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης από 
τους διοργανωτές των αγώνων Περισσότερη ενημέρωση στο sait της ΕΑΠ http://www.hellenic-
paragliding.gr/  και στο σωματείο σας. 
 
           Β) Όλοι οι συμμετέχοντες σε αγώνες πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα σε 
αναγνωρισμένο ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κτλ) ή ιδιωτικό, την οποία θα δηλώσουν σε 
σχετικό έντυπο στην γραμματεία του αγώνα 
 
17. Διακοπή τασκ 
Ένα τασκ Race to Goal που διακόπτεται θεωρείται έγκυρο και βαθμολογείται μόνο εάν έχουν 
παρέλθει τουλάχιστον 60 λεπτά πτήσης (60 min)από την ώρα εκκίνησης (airstart). Σε 
περίπτωση που κανένας αγωνιζόμενος δεν έχει τερματίσει μέχρι την ώρα της διακοπής τότε ο 
χρόνος της διακοπής μεταφέρεται 05 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που δόθηκε. Πρακτικά για 
να είναι έγκυρο το τασκ πρέπει να έχουν περάσει 65 λεπτά από το airstart (60΄η πτήση και 05΄ 
η μεταφορά του χρόνου διακοπής) Εάν έστω και ένας αγωνιζόμενος έχει τερματίσει μέχρι την 
ώρα της διακοπής τότε ο χρόνος της διακοπής ισχύει όπως δόθηκε. 
 
18. Ομάδες 

http://www.hellenic-paragliding.gr/
http://www.hellenic-paragliding.gr/


          Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από 2 έως και 4 αθλητές. Στην ομαδική βαθμολογία θα 
περιλαμβάνονται οι 3 καλύτερες επιδόσεις των αθλητών της ομάδας, κάθε αγωνιστικής ημέρας. 
 
 19. Διαμονή αθλητών:  

Ενδεικτική λίστα με ξενοδοχεία και δωμάτια στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα ξενοδοχεία 

βρίσκονται στην παραλιακή περιοχή της Νοτιοδυτικής Αχαίας , περίπου 20-30 λεπτά απόσταση 

από το Σαντομέρι. Η συνεννόηση και το κλείσιμο των δωματίων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη 

των αθλητών - επισκεπτών. 

ΚΑΜΙΝΙΑ :  

ΠΟΣΕΙΔΩΝ   2610-671602 

 POSEIDON PALACE  2610-241313 

 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ :  

" ΔΗΜΗΤΡΑ" ενοικιαζόμενα δωμάτια 2610-670217 

ΑΛΙΣΣΟΣ :   

ΤΑΡΑΝΤΕΛΑ  26930-71205,   

Τραχάνης Σπύρος   26930-71209 

 ΝΙΦΟΡΑΙ'Ι'ΚΑ :  

ΝΙΦΟΡΑΙ'Ι'ΚΑ BEACH    26930-22539 

ΠΑΥΛΙΝΑ                     26930-24040 

ΑΧΑΙΟΣ                        26930-25370 

WHITE CASTLE            2693023390 

ΚΑΤΩΑΧΑ'Ι'Α :  

 ACHAIA HOTEL           26930-22678 

ΔΥΜΗ   26930-25310 

 ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ : 

 LAKOPETRA BEACH    26930-51713 

IONIAN BEACH           26930-51300 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για ελεύθερη κατασκήνωση, κατασκήνωση  στον προαύλιο χώρο του 
Δημοτικού σχολείου Σαντομερίου. Τουαλέτα και ντους διατίθενται. 

21.     Επικοινωνία: ΛΕΣΧΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 
 
e-mail : info@patras-paragliding.gr 

Τηλ:  

Δασούκης Δημήτρης : 6942789571 
Μπακούνης Χρήστος 6944980028 
Ραπάνου Γιώτα 6936842708 

mailto:info@patras-paragliding.gr


 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ 
e-mail : eapelao@gmail.com  

  

21.Πρόγραμμα αγώνα  

  

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 Ιουνίου 2017  

 Ελεύθερη προπόνηση 

  

 ΣΑΒΒΑΤΟ 1 Ιουλίου 2017 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

9:00- 11:00 
Εγγραφές και Γενική Ενημέρωση Αθλητών στην 
γραμματεία. 

11:30 Αναχώρηση προς Απογείωση 

12:00 Task Briefing - Ενημέρωση Αγώνα στην Απογείωση 

1:30 Έναρξη Αγώνων  

18.00 Λήξη Αγώνα 
19.00-20.00 Συλλογή στοιχείων πτήσης 

21:00 Επίσημο Δείπνο  

  

  ΚΥΡΙΑΚΗ 2 Ιουλίου 2017 -2η αγωνιστική 

10.30 Ενημέρωση Αθλητών 

11.00 Αναχώρηση προς Απογείωση 

12.00 Task Briefing -Ενημέρωση Αγώνα στην Απογείωση 

13.00 Έναρξη Αγώνων  
18.00 Λήξη Αγώνα 
18.00-19.30 Συλλογή στοιχείων πτήσης 

20:00 Απονομή Επάθλων 
 
                        
 
 
Το πρόγραμμα αγώνων δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης με ευθύνη του 
διευθυντή αγώνα 
 
Ακολουθεί φόρμα για δηλώσεις συμμετοχής από τα σωματεία 
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Δ Η Λ Ω Σ Η    Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  στον Περιφερειακό Αγώνα Λίγκας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 
SANTOMERI X/C OPEN  1 και 2 Ιουλίου 2017 
 
ΟΝΟΜΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ________________________________________________________  

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΘΛΗΤΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ     

      

      

      

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

          

          

          

          

Oνομα Αρχηγού Ομάδος : 
            Σφραγίδα Σωματείου 

Τηλ. Επικοινωνίας : 

  

 O Πρόεδρος                        Ο Γεν.Γραμματέας 

      

      

        Ημερομηνία : 

Παρακαλώ να επιστραφεί συμπληρωμένη έως Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 στα E-mail 

      

       

  
  

 info@patras-paragliding.gr  ή  eap@e-a-p.gr  

ή  elaoinfo@elao.gr 
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