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Ελληνική  Αεραθλητική  Ομοσπονδία 
Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς 

Αερολέσχη Δυτικής Θεσσαλίας -ΑΔΥΘΕ 
 

Πανελλήνιος Φιλικός Αγώνας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 
Moyzaki Tamdem & Task Flying Training  

21 -23 Σεπτεμβρίου 2018 
Μουζάκι Καρδίτσας 

Κατηγορία Αγώνες Αποστάσεων 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΓΩΝΑ 
 

        Η Αερολέσχη Δυτικής Θεσσαλίας –ΑΔΥΘΕ κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Αλεξιπτώτου 
Πλαγιάς της ΕΛΑΟ διοργανώνει Πανελλήνιο Φιλικό αγώνα αποστάσεων Α/Π 3ήμερης διάρκειας 
που θα γίνει στο Μουζάκι Καρδίτσας στις 22 και 23, Σεπτεμβρίου 2018. Η Παρασκευή 21 
Σεπτεμβρίου είναι μέρα προπόνησης. 
 
Ο παραπάνω αγώνας αποσκοπεί στην προαγωγή του αγωνιστικού πνεύματος μεταξύ αθλητών 
ΔΙΘΕΣΙΟΥ Α/Π σωματείων της ΕΛΑΟ από όλη την Ελλάδα και στην αγωνιστική εξάσκηση και 
προπόνηση αθλητών νεοεισερχομένων σε αγώνες αποστάσεων. Οι αγώνες αυτοί 
προσμετρούν στην δραστηριότητα των σωματείων για το 2018 

 
Οι αθλητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος, στους εν λόγω αγώνες, καλούνται να 

επικοινωνήσουν με τα σωματεία τους και αυτά να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον 
διοργανωτή το αργότερο έως την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018. 

 
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες του αγώνα: 
 
1. Εκδήλωση 

Πανελλήνιος Φιλικός αγώνας στην Κατηγορία Αγώνων Αποστάσεων για Χειριστές Διθέσιου και 
νεοεισερχόμενους αθλητές σε αγώνες αποστάσεων με τασκ 

2. Οργανωτής : Αερολέσχη Δυτικής Θεσσαλίας -ΑΔΥΘΕ 
 

3. Επίβλεψη : Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 
 

4. Διοργανωτική Ομάδα: 
         * Διευθυντής αγώνα: Τσιγάρας Βαγγέλης, Κοτσίρας Ηλιας 
         * Παρατηρητής αγώνα: ΕΑΠ 
         * Υπεύθυνος Ασφάλειας:  Χόνδρος Δημήτρης 
         * Χειριστής Η/Υ για το πρόγραμμα βαθμολόγησης: Μίσκος Πέτρος  
          *Υπεύθυνος Περισυλλογής: Κατσίκης Γιάννης 
       
 
5. Γραμματεία 
 Καφέ 365 
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6. Τόπος διεξαγωγής 
 Όρος Κόζιακα, Μουζάκι Καρδίτσας 
 
 
7 Είδος Αγώνος 
 

Αγώνες αποστάσεων για Χειριστές Διθέσιου Α/Π -Α Κατηγορία και νεοεισερχόμενους 
αθλητές σε αγώνες αποστάσεων- Β Κατηγορία  
 
Και για τις δύο κατηγορίες θα ορισθεί ΤΑΣΚ 
 

8. Κανονισμοί Αγώνων  
 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς  

http://eap.elao.gr/images/stories/docs/kan-agonon.pdf 
 
9. Αθλητές- Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 
           Οι συμμετέχοντες αθλητές στον αγώνα διθέσιων θα πρέπει: 

 να είναι κάτοχοι πτυχίου Άδειας Χειριστή Διθέσιου Α/Π της ΕΛΑΟ- ο Χειριστής για τον 
αγώνα διθέσιου. Ο επιβάτης μπορεί να είναι πιλότος Α/Π οποιασδήποτε κατηγορίας ή και να 
μην είναι πιλότος Α/Π. Αν και οι δύο είναι πτυχιούχοι χειριστές Διθέσιου Α/Π μπορεί να 
πετάξουν εναλλάξ τις δυο μέρες αρκεί να το δηλώσουν πριν το τασκ 

Οι συμμετέχοντες αθλητές στον αγώνα Task Flying θα πρέπει:  

  να είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΛ -parapro stage 3  της ΕΛΑΟ 

 ή να είναι κάτοχοι πτυχίου Π - parapro stage 4  της ΕΛΑΟ χωρίς προηγούμενη συμμετοχή 
σε επίσημο αγώνα Α/Π για τον αγώνα Αποστάσεων Β΄Κατηγορία 

 να πετούν με πιστοποιημένο εξοπλισμό ΕΝ: Α, Β 

 να διαθέτουν GPS  

 να διαθέτουν VHF  

 
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 

10. Έπαθλα       

 Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρείς πρώτους νικητές κάθε Κατηγορίας (Α-TANDEM και Β-
TASK FLYING)  

 
11. Δικαίωμα Συμμετοχής    

Το δικαίωμα συμμετοχής καλύπτεται από τους αθλητές που θα συμμετέχουν στον αγώνα και 
ορίζεται ως εξής: 

50,00 ευρώ για την κατηγορία Tandem και  

40,00 ευρώ για ττον αγώνα Β Κατηγορίας με τασκ-Task Training 

Το κόστος συμμετοχής θα είναι  10% λιγότερο, δηλαδή 45,00 ευρώ και 35,00 ευρώ αντίστοιχα, για 
όσους αθλητές κάνουν την πληρωμή έως την 14 / 09 / 2018 στον παρακάτω λογαριασμό: 

Συνεταιριστική Καρδίτσας 

IBAN GR4009800100003010103316600 

http://eap.elao.gr/images/stories/docs/kan-agonon.pdf
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Δικαιούχος : ΑΔΥΘΕ 

Πειραώς GR770172 6050 00560500 4829791 

Εθνικη   GR670110 36800000 36850801345 

Για τις συστημικές τράπεζες ΠΡΕΠΕΙ οπωσδήποτε να γράψετε "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΘΕ" 

Όλα τα έξοδα εμβάσματος πρέπει να επιβαρύνουν αποκλειστικά τον εντολέα. 

Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης στο mail: aeroclubofwestthessaly@gmail.com 

 Καλύπτονται:  

Γραμματειακά - scoring,  

Μπλουζάκι του αγώνα,  

Καθημερινό κολατσιό 

Μεταφορές στην Απογείωση  

Περισυλλογές, 

Έπαθλα  

Δείπνο 

Πολιτική ακύρωσης:   

50% επιστροφή χρημάτων εάν ακυρωθεί συμμετοχή ένα μήνα ή περισσότερο πριν από την έναρξη 
του αγώνα, πριν την 21/08/2018 Καμιά επιστροφή χρημάτων για ακύρωση μετά από την 
21/08/2018. 

12. Βαθμολόγηση    
 Η βαθμολόγηση των πληρωμάτων διθέσιου και των νεοεισερχομένων σε αγώνες αθλητές θα γίνει 

μόνο με την χρήση του GPS και το πρόγραμμα το FSComp. 
 Η διοργάνωση έχει τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης GPS/PC των GPS τύπου SKYTRAXX.  Για 

οποιοδήποτε άλλου τύπου GPS είναι υποχρεωμένος ο αθλητής να φέρει το κατάλληλο καλώδιο 
σύνδεσης GPS/PC.  
 

13. Ασφάλιση 
 Α) Όλοι οι αθλητές/χειριστές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για 

αστική ευθύνη έναντι τρίτων.  Ενημέρωση εδώ: 
http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2018-05-24-18-31-41          

         Β) Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές/χειριστές πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα 
σε αναγνωρισμένο ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κτλ) ή ιδιωτικό, την οποία θα 
δηλώσουν στο σχετικό έντυπο στην γραμματεία του αγώνα. 

 
15. Πιλότοι –Επισκέπτες- FREE-FLYERS 
 

Όσοι φίλοι πιλότοι θέλουν να πετάξουν στο Μουζάκι στις μέρες του αγώνα μπορούν να εγγραφούν 
ως ελεύθεροι επισκέπτες και να χρησιμοποιήσουν όλες τις παροχές της διοργάνωσης με κόστος 
συμμετοχής  30 ευρώ. Τα στοιχεία και η διαδικασία κατάθεσης είναι τα ίδια με παραπάνω. 
 

16. Διαμονή  
 Μπορείτε να δείτε ξενοδοχεία και δωμάτια στην περιοχή. 
Ενδεικτικά : 

 Mouzaki Palace Hotel & Spa  τηλ. 2445043452  
Μονόκλινο 70€ Β/Β   -  80€ Η/Β 
Δίκλινο   80€  Β/Β   -  95€  Η/Β 

http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2018-05-24-18-31-41         
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 Apolis Club       τηλ. 2445042672 - 6945 497396  
 Δίκλινο     40€ 
 Τρίκλινο   50€ 

 Πανόραμα     τηλ.  2445041313  
Μονόκλινο    30€ 
Δίκλινο          35€ 
Τρίκλινο        40€ 
Η συνεννόηση και το κλείσιμο των δωματίων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των αθλητών - 

επισκεπτών.  
Εναλλακτικά μπορεί να γίνει με κατασκήνωση στο γνωστό σημείο ανάμεσα στον κεντρικό δρόμο και 

στο ποτάμι κάτω από τα πλατάνια. 
17. Πρόγραμμα Εκδήλωσης                                           

 

Παρασκευή 21/09/2018 - Ημέρα Προπόνησης 
08:00 Προσέλευση στο κέντρο ενημέρωσης  
09:00 Αναχώρηση προς απογείωση. 
10.30 Ενημέρωση στην απογείωση σχετικά με την περιοχή, την μετεωρολογία και πτητικά tips 
από τους ντόπιους πιλότους 
11:30 Πτήση στην περιοχή (θα υπάρχει περισυλλογή) 
18:00: Ενημερωτικές διαλέξεις για τους νεοεισερχόμενους σε αγώνες πιλότους και υποστήριξη 
τους με τα όργανα πτήσης και τα σχετικά προγράμματα στο κέντρο ενημέρωσης.  

“ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ” με υποθέματα: 

 Ο αγωνιστικός κανονισμός, οι απαιτήσεις συμμετοχής, η διοργανωτική ομάδα  

 Προετοιμασία υλικών, οργάνων, λειτουργία και χρήση VARIO & GPS – συσκευών ADROID, 

πυλώνες  και σχετικά προγράμματα, livetracking και ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ 

 Σωματική και ψυχολογική προετοιμασία 

 Οι διαδικασίες του αγώνα στην απογείωση, task board και πως «διαβάζουμε» τις 

πληροφορίες που μας παρέχει 

 Τακτική αγώνων 

 Τι σημαίνει η Ασφάλεια εντός του αγώνα; 

 Βαθμολόγηση του αγώνα και αποτελέσματα. Ελληνικό και διεθνές πλαίσιο αξιολόγησης/ 

κατάταξης των αθλητών 

Σάββατο 22/09/2018 - 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  
8:00 - 8:30 Εγγραφές  
09:00 Αναχώρηση προς απογείωση  
10:30 Ενημέρωση αγώνα στην απογείωση - Task Briefing 
11:00 Έναρξη αγώνα  
17:00 Λήξη αγώνα  
18:00  Συλλογή στοιχείων πτήσης  
19:00 Συνάντηση των πιλότων και απολογισμός της ημέρας –debriefing  
20:30  Δείπνο 
Κυριακή  23/09/2018 - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  
09:00 Αναχώρηση προς απογείωση  
10.30 Task Briefing 
11.30 Έναρξη αγώνα  
16:00 Λήξη αγώνα  
17:00  Συλλογή στοιχείων πτήσης  
18.00 Τελετή λήξης  και απονομή  επάθλων στους νικητές 
Το πρόγραμμα αγώνων δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες με ευθύνη του 
Διευθυντή Αγώνα 
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20. Επικοινωνία:    
 

 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
e-mail:   aeroclubofwestthessaly@gmail.com 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ 
e-mail : eapelao@gmail.com 
 

         Τηλ: Κατσίκης Ιωάννης , 6945582818 
  

 

 

 

 

Ακολουθεί φόρμα για δηλώσεις συμμετοχής από τα σωματεία 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Δ Η Λ Ω Σ Η    Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  στον Φιλικό Αγώνα Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 
 

Moyzaki Tamdem & Task Flying Training  
21 -23 Σεπτεμβρίου 2018 

Μουζάκι Καρδίτσας 
 
ΟΝΟΜΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ________________________________________________________  

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΘΛΗΤΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΥΠΟΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ 
ΠΛΑΓΙΑΣ     

      

      

      

          

          

          

          

          

          

          

          

mailto:aeroclubofwestthessaly@gmail.com
mailto:eapelao@gmail.com
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Oνομα Αρχηγού Ομάδος : 
            Σφραγίδα Σωματείου 

Τηλ. Επικοινωνίας : 

  

 O Πρόεδρος                                       Ο Γεν.Γραμματέας 

      

      

        Ημερομηνία : 

Παρακαλώ να επιστραφεί συμπληρωμένη έως Πέμπτη 20/09/2018   στα E-mail 
 

aeroclubofwestthesaly@gmail.com  ΑΔΥΘΕ  
 

 eapelao@gmail.com  ΕΑΠ 

 

 

       
 
 

file:///C:/Users/Panagiota/Documents/ΕΑΠ%202017-2020_2/Αγώνες/ενημερωτικά%20δελτία-αιτήσεις%20FAI/2018/Moyzaki%20Tamdem/aeroclubofwestthesaly@gmail.com
eapelao@gmail.com

