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Ελληνική  Αεραθλητική  Ομοσπονδία 
 

Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς  

 

  
Περιφερειακός Αγώνας Ακριβείας Προσγειώσεων Αλεξίπτωτου Πλαγιάς 

 

F.A.I. Cat 2 
 

            " ΙΟΑΝΙΝΑ PARAGLIDING ACCURACY  PRE EUROPE  CUP" 

 
 

                                                                12 & 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 
 

Αεραθλητικό Σωματείο Ιωαννίνων 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΓΩΝΑ 

 
 Το ΑΣΙ  κατόπιν ανάθεσης από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία διοργανώνει τον Αγώνα 

Περιφερειακό Αγώνα  Ακριβείας Προσγειώσεων Αλεξίπτωτου Πλαγιάς (Α΄ Κατηγορία) 2019 F.A.I. OPEN 

Cat2 2ήμερης διάρκειας που θα γίνει στα Ιωάννινα του νομού Ιωαννίνων από 12 έως 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2019 

με την 11/10/2019 ως ημέρα προπόνησης και προσκαλεί όλα τα σωματεία  να λάβουν μέρος σε αυτόν. Ο 

παραπάνω αγώνας προσμετρά στην αξιολόγηση των σωματείων και αποτελεί μερικό κριτήριο για την 

συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας Ακριβείας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς του 2020. 

 

Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στον εν λόγω αγώνα Ακριβείας    

Προσγειώσεων, καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον διοργανωτή το 

αργότερο έως την 07/10/2019 

 

Ακολουθούν αναλυτικά οι πληροφορίες του αγώνα: 

 

1. Εκδήλωση 

Περιφερειακός Αγώνας Ακριβείας Προσγειώσεων Αλεξίπτωτου Πλαγιάς (Α΄ Κατηγορία) 2019 F.A.I. 

OPEN Cat2. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε 

Σωματείο, ωστόσο υπάρχει περιορισμένος αριθμός αθλητών που θα γίνουν δεκτοί στον αγώνα με μέγιστο 

τους 50 αθλητές με σειρά προτεραιότητας την πληρωμή του τέλους συμμετοχής. 

 

2. Οργανωτής: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία 

 Επίβλεψη: Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 

 Εκτέλεση: Αεραθλητικό Σωματείο Ιωαννίνων 

Διοργανωτική Ομάδα: 

* Διευθυντής αγώνα: Κωστούλας Σταύρος 

* Τεχνικός Παρατηρητής  του αγώνα: (ΕΑΠ/ΕΛΑΟ): Θα οριστεί από την ΕΑΠ 

* Αρχικριτής: Lara Leban ( SLO) 

* Κριτές Στόχου: Cedomir Stankovic (SRB), Παγούνας Χρήστος, Σιάσιος Αναστάσιος, Γρούμπας 

Ιωάννης, Πέτσης Αναστάσιος. 

* Κριτής Απογείωσης: Κιτσαντάς Κωνσταντίνος 

 

3. Κέντρο των αγώνων 

 Πέραμα Ιωαννίνων, (ΟΝΑΡ) 

 

4. Γραμματεία 

 Πέραμα Ιωαννίνων,(ΟΝΑΡ) 
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5. Τόπος διεξαγωγής 

 Ντουραχάνι Ιωαννίνων 

 

6. Απογείωση/Απογειώσεις του αγώνα 

 

        Λυγγιάδες  Ιωαννίνων / Λογγάδες Ιωαννινων 

 

7. Είδος Αγώνος 

 -Περιφερειακός Αγώνας Ακριβείας Προσγειώσεων Αλεξίπτωτου Πλαγιάς (Α΄ Κατηγορία) 2019 F.A.I. OPEN 

Cat2. 

  

8. Κανονισμοί 

 Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον τρέχοντα Κανονισμό Αγώνων ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ που είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα 

της Επιτροπής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς http://eap.elao.gr/images/stories/docs/kan-agonon.pdf 

          και σε συνδυασμό με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις: 

 FAI: Sporting Code, General Section, Chapters 4 and 5.  

 CIVL: Sporting Code, Section 7 Common, Chapter 12. 

 CIVL: Sporting Code, Section 7 C, Especially Chapters 3.8, 4.7, 5.6, 8.4, 9 
 

9. 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. Επίσης να είναι κάτοχος τρέχουσας για το έτος FAI 

SPORTING LICENCE. 

 

10. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

α) κάθε αθλητής να είναι  χειριστής επιπέδου Π-ΙΡΡΙ 4 ή  ΠΠ ΙΡΡΙ5. Ο Διευθυντής Αγώνων διατηρεί 

απολύτως το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής οποιουδήποτε πιλότου κρίνει πως το επίπεδό του δεν 

είναι αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του αγώνα. 

β) Όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 15 (δεκαπέντε) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες στην απογείωση. 

γ)  Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν στον αγώνα μέσω της ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: www.ioannina-airgames-festival.gr 

δ) Όλοι οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν και θα υπογράψουν στην γραμματεία του αγώνα τα 

επίσημα έντυπα συμμετοχής τους Αίτηση Εγγραφής -Έντυπο Απαλλαγής Ευθυνών- 

ε) Κάθε αθλητής πρέπει να φέρει στην γραμματεία του αγώνα την ΥΔ Ν105 για συμμετοχή σε αγώνες με 

γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ. Την ΥΔ θα την βρείτε εδώ 

 

11. Ασφάλιση 

 α) Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη 

έναντι τρίτων  είτε μέσω του σωματείου τους με το ομαδικό ασφαλιστήριο της ΕΛΑΟ με την Interlife, είτε 

ατομικά στην ασφαλιστική εταιρία που επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση κάθε αγωνιζόμενους θα πρέπει να 

έχει ασφάλεια αστικής ευθύνης και κατά την τελική εγγραφή του θα καταθέσει 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 site της ΕΑΠ 

http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2018-05-24-18-31-41 και στο 

σωματείο σας. 

         β) Όλοι οι συμμετέχοντες σε αγώνες πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα σε αναγνωρισμένο 

ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, την οποία και θα δηλώσουν στην αίτηση τελικής εγγραφή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eap.elao.gr/images/stories/docs/kan-agonon.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/civl/documents/sporting_code_s7_c_-_accuracy_2019.pdf
http://eap.elao.gr/images/stories/docs/105.pdf
http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2018-05-24-18-31-41
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12.      Συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών 

Ως F.A.I. OPEN Cat. 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 θα διαθέτουν : FAI Sporting 

License, ΙΡΡΙ- 4 και Ασφάλιση 

 

 

13. Εξοπλισμός : 

- Στον αγώνα οι συμμετέχοντες αθλητές μπορούν να πετάξουν μόνο με πιστοποιημένα Αλεξίπτωτα 

Πλαγιάς  

- Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ασύρματο επικοινωνίας 

- Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει πιστοποιημένο κάθισμα και εφεδρικό αλεξίπτωτο 

- Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να φοράει κράνος και κατάλληλα μποτάκια. Το τακούνι 

και η μπροστινή άκρη των παπουτσιών ενός διαγωνιζόμενου πιλότου πρέπει να είναι φτιαγμένο από τέτοιο 

υλικό και να έχει τέτοιο σχήμα ώστε να μην προκαλέσει ζημιά σε μηχανισμό αυτόματης καταμέτρησης 

 

14. Αριθμός Γύρων 

Στις αγωνιστικές μέρες  θα διεξαχθούν, κατά ανώτατο όριο, οκτώ (8) ολοκληρωμένοι γύροι;;;;;;. Το ελάχιστο τρεις 

(3) έγκυροι γύροι πρέπει να πραγματοποιηθούν για να καταστεί έγκυρος ο αγώνας 

 

15.  Απογείωση 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να απογειώνονται με την σειρά απογείωσης που έχει ανακοινωθεί ανάλογα 

με τους αγωνιστικούς τους αριθμούς, εκτός εάν, προηγουμένως, έχουν λάβει άδεια από τον Κριτή 

Απογείωσης. 

Οι διαγωνιζόμενοι που δεν είναι έτοιμοι να απογειωθούν, όταν τους καλέσει για απογείωση ο Κριτής 

Απογείωσης με την σειρά απογείωσης που έχει προσδιορισθεί, θα υπόκεινται στην μέγιστη ποινή  

βαθμολογίας ως βαθμολογία για τον συγκεκριμένο γύρο. 

Η χρονική σειρά απογείωσης/εκκίνησης εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες και το επίπεδο επιδόσεων 

της πτέρυγας. 

 

16. Βαθμολόγηση  

 Οι διαγωνιζόμενοι θα βαθμολογούνται επί της απόστασης, σε μέτρα και εκατοστά, μεταξύ του 

σημείου 

προσγείωσης - πρώτο σημείο επαφής - και την άκρη του δισκίου «Απολύτου Κέντρου». Η βαθμολογία 

θα είναι 0,00μ εάν το σημείο προσγείωσης είναι στο δισκίο «Απολύτου Κέντρου». 

 Εάν ο διαγωνιζόμενος προσγειωθεί έξω από το Πεδίο Μέτρησης βαθμολογείται με την μέγιστη 

βαθμολογία, η οποία είναι η ακτίνα του Πεδίου Μέτρησης. 

 Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να προσγειωθεί όρθιος. Δεν επιτρέπεται η πτώση. Εάν ο διαγωνιζόμενος 

πέσει στην προσγείωση, βαθμολογείται με την μέγιστη βαθμολογία. 

 Η πτώση ορίζεται ως εξής: εάν οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή του υλικού (εξάρτημα, που 

συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος της ζώνης), εκτός από τα πέλματα, ακουμπήσουν το έδαφος 

πριν από την πτέρυγα. 

 Εάν ο διαγωνιζόμενος προσγειωθεί με τα δύο πόδια μαζί ή προσγειωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε το 

πρώτο σημείο επαφής του ποδιού δεν μπορεί να προσδιορισθεί (φτέρνα, μύτη ποδιού) τότε μετριέται το 

ποιο μακρινό σημείο του ίχνους του πέλματος. 

 

17. Υποβολή Ενστάσεων 

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

ένσταση για να συζητηθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το 

χρηματικό παράβολο που ορίζεται στο τρέχοντα κανονισμό αγώνων. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει 

δεκτή το ποσό θα επιστραφεί στον αθλητή. 
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18. Ελλανόδικος Επιτροπή 

 Η Ελλανόδικος Επιτροπή που έχει οριστεί για τον αγώνα είναι: 

          1. Μαρκούλας Γιώργος 

          2. Ντάκης Ευάγγελος 

          3. Ντούσκος Νικόλαος 

 

Σε περίπτωση αλλαγής της παραπάνω σύνθεσης της Ελλανοδίκου Επιτροπής, η νέα θα ανακοινωθεί στην 

Γενική Ενημέρωση (General Briefing) των αθλητών πριν την έναρξη του αγώνα. 

 

19. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Το δικαίωμα συμμετοχής θα καλυφθεί από τους αθλητές και ανέρχεται 30 €. για όλες τις ημέρες του αγώνα.  

* Μετά την 1η Οκτωβρίου  η κάθε συμμετοχή θα έχει μια οικονομική επιβάρυνση 20 €, δηλαδή  θα κοστίζει 

50 €. 

  

 

Κατάθεση του ποσού συμμετοχής στον παρακάτω λογαριασμό: 

 

IBAN: GR1301103620000036200242604 

 

BIC: ETHNGRAA 

 

ACCOUNT NUMBER: 362/002426-04 

 

BANK: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

BENEFICIARY NAME: ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Όλα τα έξοδα εμβάσματος πρέπει να επιβαρύνουν αποκλειστικά τον εντολέα. 

 

Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης στο mail:  

kostulas@yahoo.gr (Cc: gmarkoulas@hotmail.com ,  eyagdak@hotmail.com). 

Καλύπτονται: 

 Μπλουζάκι του αγώνα  

 Πρόγευμα, νερά 

 Μεταφορές στην Απογείωση  

 Έπαθλα 

 

20.  Έπαθλα 

 Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρείς πρώτους νικητές της αγωνιστικής συνάντησης - overall. 

 

 

21.     Πολιτική ακύρωσης και επιστροφών:  

Επιστροφή χρημάτων το 50% μέχρι και 15 μέρες πριν τον αγώνα. 

22.  Διαμονή 

H διαμονή των αθλητών μπορεί να γίνει σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωματιά της περιοχής, καθώς και 

σε οργανωμένο camping στην πόλη των Ιωαννίνων. 

 

 

*Η συνεννόηση και το κλείσιμο των δωματίων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των αθλητών - 

επισκεπτών. 
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23. Πως θα έρθετε: 

 Στα Ιωάννινα μπορείτε να έρθετε οδικώς αλλά και αεροπορικώς, καθώς  η πόλη διαθέτει αεροδρόμιο με 

καθημερινές πτήσεις από Αθήνα. 

 

Με αυτοκίνητο: 

Από Θεσσαλονίκη μέσω των Αυτοκινητόδρομων Ε90/Α2, απόσταση 260 χλμ, θα χρειαστείτε 2 ώρες και 30 λεπτά.  

Από Αθήνα μέσω των  Αυτοκινητόδρομων  Ε65/8α/Α8 ,απόσταση 427 χλμ  ,θα χρειαστείτε  4 ώρες και 30 λεπτά . 

 

Με λεωφορείο: 

Τα Ιωάννινα διαθέτουν ένα σύγχρονο ΚΤΕΛ το οποίο έχει δρομολόγια και ανταποκρίσεις με όλες τις πόλεις της 

Ελλάδος. 

Για πληροφορίες δρομολογίων και τιμών επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ στα τηλέφωνα 26510 25014 και 26510 27442, 

επίσης στην ιστοσελίδα  http://www.ktelioannina.gr/ 

 

Αεροπορικώς: 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ , Αεροδρόμιο "ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΟΣ" 

H ιστοσελίδα του αεροδρομίου http://www.aerodromio.com.gr/aerodromio-Ioannina.html 

 

Άλλα κοντινά αεροδρόμια: 

ΑΚΤΙΟ, (Πρέβεζα) Aktion Airport (PVK), https://www.pvk-airport.gr/en 

ΚΕΡΚΥΡΑ,  Corfu Airport (CFU), https://www.cfu-airport.gr/el 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Thessaloniki Airport (SKG), https://www.skg-airport.gr/el 

ΑΘΗΝΑ , «Ελ. Βενιζέλος» ATH, https://www.airport-athens.com 

 

 

 

25. Πρόγραμμα Αγώνα 
 

ΜΕΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 11/10/2019  

 10:00-13:00 Προπόνηση 

 19:00-20:00 Εγγραφές Αθλητών στην γραμματεία του αγώνα 

 

 

1η αγωνιστική 12/010/2019  

 08:00 Γενική ενημέρωση αθλητών (GENERAL BREIFING) 

 09:00 Αναχώρηση προς απογείωση 

 10:00 -17.00 Πτήσεις 

 18.00 Προσωρινά αποτελέσματα ημέρας 

 

 

2η αγωνιστική  22/09/2019 

 09:00 Αναχώρηση προς απογείωση 

 10.00 -15.00 Πτήσεις 

 16.00 – Αποτελέσματα 

 17:00 - Απονομή επάθλων  

 

 

Το πρόγραμμα αγώνων δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης με ευθύνη του διευθυντή αγώνα. 
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26. Επικοινωνία    

 Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο διοργάνωσης 

 

 Υπεύθυνος επικοινωνίας  

 Κωστούλας Σταύρος 

           τηλ: 6937471156 

           email: kostulas@yahoo.gr 

 

 ΑΣΙ 

      email: ioannina_paragliding@yahoo.gr 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ 

e-mail : eapelao@gmail.com 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

mailto: elaoinfo@elao.gr 

 

Ειδοποίηση ασφαλείας !!! 

          Η περιοχή που θα εξελιχθεί ο αγώνας, καθώς και όλος ο ορεινός όγκος του όρους Μιτσικελίου 

ελέγχεται από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ιωαννίνων. Ο Αγώνας θα πραγματοποιηθεί σε 

συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, αλλά και ώρες κατόπιν συνεννόησης των διοργανωτών με τον Πύργο 

ελέγχου του αεροδρομίου Ιωαννίνων, ώστε να μην δημιουργηθεί η παραμικρή ενόχληση στην 

λειτουργία αλλά και πρόβλημα στην ασφάλεια πτήσεων. 

          Οι επισκέπτες πιλότοι που θα έρθουν οφείλουν να δώσουν τα στοιχεία τους στον διοργανωτή ώστε να 

ενημερωθούν πότε και που μπορούν να πετάξουν χωρίς να δημιουργήσουν πρόβλημα. Η λίστα με τα 

ονόματα θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές.  Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να έχουν  νομικές 

κυρώσεις από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο. 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί φόρμα για δηλώσεις συμμετοχής από τα σωματεία 

mailto:eapelao@gmail.com
mailto:%20elaoinfo@elao.gr
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                                        Δ Η Λ Ω Σ Η    Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 
Στον Περιφερεικό Ακριβείας Προσγειώσεων Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 

ΙΟΑΝΝΙΝΑ PARAGLIDING  ACCURACY 2019 FAI cat2 
Από 12 έως 13 Οκτωβρίου  

 
ΟΝΟΜΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ    _______________________________________________________________  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ    

      

      

      

          

          

          

          

          

     

     

          

          

          

Όνομα Αρχηγού Ομάδος : 
            Σφραγίδα Σωματείου 

Τηλ. Επικοινωνίας : 

  

O Πρόεδρος                        Ο Γεν.Γραμματέας 

  
  
  
  
  
  
  
  

Ημερομηνία : 
 
 
 

Παρακαλώ να επιστραφεί συμπληρωμένη έως 07/10/2019 στα E-mail: 

ioannina_paragliding@yahoo.gr, eapelao@gmail.com και  elaoinfo@elao.gr 
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