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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Η Επιτροπή Υπερελαφρών & Paramotor της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας 

(ΕΛΑΟ), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό 

Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων της ΕΛ.Α.Ο (Άρθρο 2, παρ. 1-12), πρότεινε ένα 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΑΜ με την ονομασία ‘AERORALLY’, το οποίο περιλαμβάνει 

μια σειρά δοκιμασιών για τα συμμετέχοντα πληρώματα. 

 

Ο λόγος δημιουργίας αυτού του Εθνικού Κανονισμού είναι η κωδικοποίηση και η 

τυποποίηση των αγώνων ΥΠΑΜ με σκοπό την προαγωγή του αεραθλήματος και την βελτίωση 

των επιδόσεων των πληρωμάτων, ώστε να πλησιάσουν τα διεθνή πρότυπα. 

 

Ο Κανονισμός βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στον Αγωνιστικό Κανονισμό Section 10 της 

FAI, ορισμένα σημεία του ωστόσο έχουν απλοποιηθεί ώστε να είναι πιο κοντά στα ελληνικά 

δεδομένα των ΥΠΑΜ. Έτσι, ο παρών Κανονισμός είναι σχετικά απλός με σκοπό την 

ενθάρρυνση των πληρωμάτων να συμμετέχουν σε έναν αγώνα ευχάριστο και εντός των 

δυνατοτήτων της πλειοψηφίας των πληρωμάτων. Σημαντικό επίσης ρόλο στη σύνταξη του 

έπαιξε η εμπειρία που αποκτήθηκε από την Επιτροπή Υπερελαφρών κατά τη διοργάνωση των 

αγώνων ΥΠΑΜ της περιόδου 2009-2019. 

 

Η παρούσα έκδοση (Έκδοση 2020) αποτελεί την πέμπτη έκδοση του Αγωνιστικού 

αυτού Κανονισμού, στην οποία έχουν ενσωματωθεί προσθήκες και αλλαγές με βάση την 

εμπειρία από τις διοργανώσεις που έγιναν μέχρι τώρα καθώς και προτάσεις και υποδείξεις των 

σωματείων.  

 

Η διαδικασία ενημέρωσης του Κανονισμού είναι διαρκής και τυχόν προτάσεις και 

παρατηρήσεις των σωματείων θα ενσωματωθούν σε επόμενες εκδόσεις ώστε ο Κανονισμός να 

προσαρμοστεί απόλυτα στα δεδομένα των ΥΠΑΜ στην Ελλάδα αλλά και να εξελίσσεται 

διαρκώς, όπως το απαιτούν οι περιστάσεις. 
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 
 

 

Σκοπός του αγωνίσματος AERORALLY είναι να δοκιμάσει την ικανότητα του 

πληρώματος μιας ΥΠΑΜ σε 3 δοκιμασίες (Composite Task), οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις 

πτήσεις των ΥΠΑΜ: 

 

α) Task1: Ναυτιλία 

β) Task2: Αναγνώριση σημείων στροφής στο έδαφος 

γ) Task3: Προσγείωση ακριβείας 

 

Τα πληρώματα θα πρέπει να πετάξουν μια κλειστή διαδρομή με σημεία στροφής που θα 

τους δοθούν ή θα τα υπολογίσουν επί χάρτου, τηρώντας κατά το δυνατό τον δηλωθέντα 

υπολογιζόμενο χρόνο πτήσης. Τα σημεία στροφής της διαδρομής θα πρέπει να τα 

αναγνωρίσουν και να διέλθουν άνωθεν ή πλησίον αυτών. Τέλος, θα πρέπει να 

πραγματοποιήσουν μια προσγείωση ακριβείας. 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 

 

Το αγώνισμα αποτελείται από 3 δοκιμασίες (tasks): 

 

3.1 Task 1. Ναυτιλία 

Στα πληρώματα δίνεται ένας χάρτης γνωστής κλίμακας με μια διαδρομή και σημεία στροφής 

είτε σχεδιασμένα σε αυτόν είτε υπολογιζόμενα. (Παράρτημα 1) 

3.1.1 Διαδρομή. Το συνολικό μήκος της διαδρομής θα πρέπει να απαιτεί διάρκεια 

πτήσης 30’ έως 75’, με βάση τη μέση ταχύτητα ταξιδιού των ΥΠΑΜ. Η διαδρομή δε θα 

πρέπει να περνάει πάνω από υψηλούς ορεινούς όγκους ή εκτεταμένες υδάτινες επιφάνειες 

καθώς και μέσα από CTR και ATZ αεροδρομίων καθώς και απαγορευμένες περιοχές. 

3.1.2 Σημεία Στροφής. Τα σημεία στροφής της διαδρομής θα πρέπει να είναι 5 έως 10. 

Τα σημεία αυτά μπορεί να δίνονται με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους: 

 Να σημειώνονται πάνω στο χάρτη και να αριθμούνται με έναν αύξοντα 

αριθμό 

 Να μην σημειώνονται πάνω στο χάρτη αλλά να δίνονται διοπτεύσεις και 

αποστάσεις από γνωστά σημεία ή με πλέγμα έτσι ώστε τα πληρώματα να 

εντοπίζουν τα σημεία στροφής και στην συνέχεια να σχεδιάζουν την ναυτιλία 

τους. 

3.1.3 Χάρτης. Ο χάρτης θα πρέπει να εμφανίζει τα χαρακτηριστικά της περιοχής του 

αγώνα (δρόμοι, ποτάμια, χωριά κλπ) και μπορεί να είναι αεροπορικός ή οδικός. Στο χάρτη 

θα πρέπει είτε να είναι χαραγμένη ευκρινώς η διαδρομή και τα σημεία στροφής του αγώνα 

είτε να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον καθορισμό των σημείων 

στροφής και της διαδρομής. Για κάθε σκέλος μπορεί να δίνεται το ίχνος (αληθές ή 

μαγνητικό) και η απόσταση ή να αφήνεται στα πληρώματα να υπολογίσουν αυτά τα 

στοιχεία. 

3.1.4 Βαθμολόγηση του task. Πριν την έναρξη του αγώνα ο κυβερνήτης κάθε ΥΠΑΜ 

παραδίδει στους διοργανωτές εγγράφως τον υπολογιζόμενο χρόνο της διαδρομής. Αλλαγές 

αργότερα στον δηλωθέντα χρόνο μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Δ/ντή αγώνα. Το task αρχικά βαθμολογείται 

με 1.000 βαθμούς. Για κάθε δευτερόλεπτο απόκλισης από το δηλωθέντα χρόνο το 

πλήρωμα χρεώνεται 3 βαθμούς ποινής που αφαιρούνται από την βαθμολογία του. 

3.1.5 Πτητικό μέρος. Η σειρά απογείωσης καθορίζεται με δύο δυνατούς τρόπους: 
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 με βάση την ταχύτητα ταξιδιού κάθε ΥΠΑΜ που θα δηλωθεί στην ενημέρωση, 

με τις ταχύτερες ΥΠΑΜ να αναχωρούν πρώτες 

 με βάση τον δηλωθέντα υπολογιζόμενο χρόνο διαδρομής κάθε ΥΠΑΜ, με τις 

ΥΠΑΜ που δήλωσαν τον μικρότερο χρόνο διαδρομής να αναχωρούν πρώτες 

Η επιλογή του τρόπου καθορισμού της σειράς απογείωσης γίνεται από τον Δ/ντή αγώνα 

και ανακοινώνεται στα πληρώματα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Οι διοργανωτές κάθε 

αγώνα μπορούν κατά την κρίση τους να συμπεριλάβουν στην φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής 

των πληρωμάτων και την ταχύτητα που θα πετάξει η κάθε ΥΠΑΜ στον αγώνα ώστε να 

υπάρχει επαρκής χρόνος για την σχεδίαση των αναχωρήσεων. 

Ο χρονικός διαχωρισμός στις απογειώσεις μπορεί να είναι από 3 έως 5 min. Μετά την 

απογείωση, κάθε ΥΠΑΜ εκτελεί στροφή 270ο και διασταυρώνει τον διάδρομο. Τη στιγμή 

που διέρχεται πάνω από το διάδρομο αρχίζει η χρονομέτρηση του task, με ακρίβεια sec, 

ενώ ενημερώνεται και το πλήρωμα για τη χρονική στιγμή έναρξης της χρονομέτρησης μέσω 

ασυρμάτου. Κατά την επιστροφή του, διασταυρώνει και πάλι το διάδρομο ώστε να λήξει η 

χρονομέτρηση του task. Το πλήρωμα ενημερώνεται και πάλι μέσω ασυρμάτου για τη 

χρονική στιγμή λήξης της χρονομέτρησης. Από τη διαφορά των 2 αυτών χρονικών στιγμών, 

αφού αφαιρεθούν ή προστεθούν 2 sec προς όφελος του πληρώματος (Bonus) ώστε να 

αντισταθμιστούν πιθανά λάθη χρονομέτρησης, προκύπτει ο πραγματοποιηθείς χρόνος 

διαδρομής και από τη σύγκριση με τον δηλωθέντα χρόνο προκύπτει η βαθμολογία του 

πληρώματος στο task αυτό. 

 

3.2 Task 2. Αναγνώριση σημείων στροφής στο έδαφος 

Οι φωτογραφίες των σημείων στροφής, τα οποία τα πληρώματα θα πρέπει να 

αναγνωρίσουν και να διέλθουν άνωθεν ή πλησίον αυτών, δίνονται τυπωμένες στα πληρώματα. 

(Παράρτημα 2). 

Μαζί με τις φωτογραφίες θα πρέπει να δίνεται και περιγραφή του σημείου αναγνώρισης π.χ 

διασταύρωση, υδατόπυργος, μοναστήρι, εκκλησία, γέφυρα κλπ. 

3.2.1 Βαθμολόγηση του task. Τα πληρώματα θα πρέπει να εντοπίσουν στο έδαφος τα 

σημεία στροφής και να διέλθουν πάνω ή πλησίον αυτών. Η πιστοποίηση της αναγνώρισης 

και διέλευσης από το σημείο στροφής θα αποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ίχνος της 

πτήσης που θα εξάγεται από το logger που θα φέρει η ΥΠΑΜ. Για κάθε λάθος αναγνώριση 

σημείου στροφής το πλήρωμα χρεώνεται με βαθμούς ποινής. Οι βαθμοί ποινής μπορεί να 

είναι από -50 έως -100, ανάλογα με τον αριθμό των σημείων στροφής, η ακριβής ποινή 

αποφασίζεται πριν τον αγώνα από τον Δ/ντή Αγώνα και ανακοινώνεται στα πληρώματα κατά 

τη διάρκεια της ενημέρωσης. 
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Στροφές > 90ο επί σκέλους διαδρομής και >180ο επί σημείου στροφής δεν 

επιτρέπονται, για λόγους ασφαλείας και σε περίπτωση πραγματοποίησης τους από το 

πλήρωμα και πιστοποίησης τους, είτε από επίγειους κριτές είτε από το ηλεκτρονικό ίχνος 

που προκύπτει από το logger, επιβάλλεται για κάθε τέτοια στροφή ποινή διπλάσια της 

ποινής για κάθε λάθος αναγνώριση σημείου στροφής. 

Μετά την προσγείωση της ΥΠΑΜ, το πλήρωμα θα πρέπει να παραδώσει αμέσως στους 

διοργανωτές το logger για να γίνει η βαθμολόγησή τους.  

 

3.3 Task 3. Προσγείωση ακριβείας (Spot Landing) 

Η προσγείωση ακριβείας πραγματοποιείται μετά τη λήξη της χρονομέτρησης. Στα 2 άκρα 

του διαδρόμου υπάρχουν 11 πλαίσια (ΒΟΧ). Στο Παράρτημα 3 υπάρχει το σχέδιο και η 

βαθμολόγηση των πλαισίων. 

3.3.1 Βαθμολόγηση του task.  

Η βαθμολόγηση του task, ανάλογα με το σημείο προσγείωσης έχει ως ακολούθως: 

 Box Y  -80 βαθμούς ποινής 

 Box X  -50 βαθμούς ποινής 

 Box 0  +300 βαθμούς 

 Box A  +200 βαθμούς 

 Box B  +150 βαθμούς 

 Box C  +100 βαθμούς 

 Box D  +50 βαθμούς 

 Box E  +40 βαθμούς 

 Box F  +35 βαθμούς 

 Box G  +30 βαθμούς 

 Box H  +25 βαθμούς 

 Έξω από το κουτί (OUT)  -100 βαθμούς ποινής 

Τα πληρώματα μπορούν να χρησιμοποιούν τον κινητήρα και τα πτερύγια καμπυλότητας 

(flaps) της ΥΠΑΜ στην προσέγγιση κατά την κρίση τους. Προσγείωση θεωρείται ότι έγινε όταν 

και τα δύο κύρια σκέλη έρθουν σε σταθερή επαφή με τον διάδρομο.  

Ειδικές περιπτώσεις: 
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 Αν οι δύο κύριοι τροχοί πατήσουν σε κουτιά διαφορετικής βαθμολογίας, το κουτί με 

τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι αυτό που θα προσμετρά στη βαθμολόγηση του 

πληρώματος.  

 Αν οι δύο κύριοι τροχοί πατήσουν ακριβώς στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 2 

κουτιών ή μεταξύ Εκτός και κουτιού τότε η βαθμολόγηση του πληρώματος γίνεται με 

τον ευνοϊκότερο για το πλήρωμα τρόπο. 

 Ο ριναίος τροχός, δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τον διάδρομο, πριν έρθουν σε 

επαφή και οι δύο κυρίως τροχοί. Σε αντίθετη περίπτωση η προσγείωση 

χαρακτηρίζεται επικίνδυνη και υπόκειται σε ποινή -50 βαθμών. 

 Αν κατά την προσγείωση σημειωθεί αναπήδηση: 

o αν το πρώτο touch είναι σε ένα από τα Box 0, A, B, C, D, E, F, G, H και το 

ύψος της αναπήδησης είναι μικρότερο ή ίσο της διαμέτρου του τροχού της 

ΥΠΑΜ τότε λαμβάνεται υπόψιν το πρώτο touch 

o αν το πρώτο touch είναι σε ένα από τα Box 0, A, B, C, D, E, F, G, H και το 

ύψος της αναπήδησης είναι μεγαλύτερο της διαμέτρου του τροχού της ΥΠΑΜ 

τότε λαμβάνεται υπόψη το σημείο που θα πατήσουν οι τροχοί ΜΕΤΑ την 

αναπήδηση 

o αν το πρώτο touch είναι σε ένα από τα Box Χ, Υ τότε λαμβάνεται υπόψιν το 

σημείο που πάτησαν οι τροχοί ΠΡΙΝ την αναπήδηση, ανεξάρτητα από το 

ύψος της 

o αν το πρώτο touch είναι εκτός Box τότε η προσγείωση θεωρείται ότι έγινε 

Εκτός (OUT), ανεξάρτητα του σημείου που θα πατήσουν οι τροχοί μετά την 

αναπήδηση 

 Αν ο άνεμος είναι ούριος με ένταση μεγαλύτερη από 5 Knots, αλλάζει ο διάδρομος 

προσγείωσης και ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά.  

Από το άθροισμα των 3 επιμέρους βαθμολογιών στα Task 1, Task 2, Task 3 προκύπτει 

η τελική βαθμολογία κάθε πληρώματος. Νικητής είναι το πλήρωμα με την μεγαλύτερη 

βαθμολογία. 

 

3.4 Παράδειγμα υπολογισμού βαθμολογίας 

Πλήρωμα δηλώνει χρόνο διαδρομής 01:00’:00’’ (1 ώρα) και κάνει πραγματικό χρόνο 

01:00’:42’’, έχει 3 σημεία στροφής λάθος, με ποινή 60 βαθμών ανά λάθος σημείο στροφής και 

προσγειώνεται στο BOX Α με την προσγείωσή του να χαρακτηρίζεται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ. Από το 

ηλεκτρονικό ίχνος πτήσης του επίσης διαπιστώνεται ότι πραγματοποίησε 2 στροφές 360ο. Η 
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βαθμολογία του αναλυτικά θα είναι: 

 

  +1.000 Αρχική βαθμολογία 

T
A

S
K

 1
 

 Ποινή λόγω χρόνου -120 
42 sec - 2 bonus=40 sec απόκλιση Χ 3 

βαθμούς/sec) 

T
A

S
K

 2
   Ποινή λόγω σημείων στροφής  

 

  Ποινή λόγω στροφών 360ο 

-180 

 

-240 

 3 σημεία στροφής λάθος Χ 60 

βαθμούς/σημείο 

 2 στροφές Χ 2 Χ 60 βαθμούς/σημείο 

T
A

S
K

 3
 

  Βαθμοί από Προσγείωση 

Ακριβείας 

  Ποινή Επικίνδυνης 

Προσγείωσης 

+200 

 

-50 

  Προσγείωση στο ΒΟΧ Α 

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ +610  
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4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

4.1 Οργανωτής και Διαχειριστής Αγώνων 

Οργανωτής των αγώνων είναι η Επιτροπή Υπερελαφρών & Paramotor της ΕΛ.Α.Ο. 

Διαχειριστής κάθε αγώνα είναι το Σωματείο μέλος της ΕΛ.Α.Ο που τον φιλοξενεί. 

Η Επιτροπή Υπερελαφρών & Paramotor μπορεί να οργανώνει αγώνες και σε πεδία ή 

αεροδρόμια που δεν δραστηριοποιείται κάποιο Σωματείο. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή 

είναι ταυτόχρονα Οργανωτής και Διαχειριστής του αγώνα. 

 

4.2 Οργανικές θέσεις 

Οι οργανικές θέσεις του αγώνα είναι του Διευθυντή Αγώνα και της 3μελούς Ελλανόδικου 

Επιτροπής.  

Ο Διευθυντής Αγώνα ορίζεται αποκλειστικά από την Επιτροπή Υπερελαφρών & 

Paramotor και μπορεί να είναι είτε μέλος της Επιτροπής είτε άτομο που θα οριστεί από αυτή. Ο 

Διευθυντής Αγώνα επιμελείται τη σχεδίαση του αγώνα έχει τη διεύθυνση της προετοιμασίας και 

της διεξαγωγής του αγώνα και μπορεί να εκτελέσει και χρέη Αλυτάρχη. Είναι επίσης και 

Διευθυντής Κριτών. 

Η Επιτροπή Υπερελαφρών & Paramotor μπορεί να ορίζει και Αναπληρωματικό Διευθυντή 

Αγώνων για την περίπτωση αδυναμίας του Διευθυντή Αγώνα να παρευρεθεί και να διευθύνει 

τον αγώνα. 

Τα έξοδα του Διευθυντή Αγώνα (μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) καλύπτονται εξ 

ολοκλήρου από το Σωματείο Διαχειριστή του αγώνα. 

Η Ελλανόδικος Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της και δύο μέλη. Ο Πρόεδρος 

και τα μέλη της Ελλανόδικου Επιτροπής προτείνονται από το σωματείο που διοργανώνει τον 

αγώνα και εγκρίνονται από την το Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. Το σωματείο μπορεί να προτείνει και ένα 

αναπληρωματικό μέλος. 

 Αποστολή της Ελλανόδικου Επιτροπής είναι να διαπιστώσει και να πιστοποιήσει κατά 

πόσον ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η Επιτροπή έχει την 

αρμοδιότητα να παίρνει ότι απόφαση είναι αναγκαία ανάλογα με τις περιστάσεις και να διευθετεί 

ενστάσεις ή διαφορές μεταξύ των αθλητών/ομάδων ή/και του διοργανωτή. Οι αποφάσεις της 

είναι δεσμευτικές για τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Τόσο ο Διευθυντής Αγώνα όσο και τα μέλη της Ελλανόδικου Επιτροπής δεν μπορούν να 

συμμετέχουν σαν αγωνιζόμενοι στον αγώνα που κατέχουν οργανική θέση. 
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4.3 Αεροσκάφη 

Στο αγώνισμα αυτό μπορεί να λάβουν μέρος μόνον ΥΠΑΜ στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 RAL1 (3-αξόνων, ξηράς, μονοθέσιο) 

 RAL2 (3-αξόνων, ξηράς, διθέσιο) 

 RAM1 (3-αξόνων, αμφίβιο, μονοθέσιο) 

 RAM2 (3-αξόνων, αμφίβιο, διθέσιο) 

 RWL1 (μετατόπισης βάρους, ξηράς, μονοθέσιο) 

 RWL2 (μετατόπισης βάρους, ξηράς, διθέσιο) 

 RWM1 (μετατόπισης βάρους, αμφίβιο, μονοθέσιο) 

 RWM2 (μετατόπισης βάρους, αμφίβιο, διθέσιο) 

Για να διεξαχθεί αγώνας σε μια κατηγορία θα πρέπει να έχουν δηλώσει συμμετοχή 3 

τουλάχιστον σωματεία και 6 τουλάχιστον πληρώματα.  

Μπορεί να γίνει και συγχώνευση κατηγοριών αν δεν είναι επαρκής ο αριθμός των 

δηλώσεων. Έτσι, για παράδειγμα οι κατηγορίες RAL2 και RAM2 μπορούν να θεωρηθούν σαν 

μια ενιαία κατηγορία RA2 και να αγωνιστούν μαζί ΥΠΑΜ ξηράς και αμφίβιες. Συγχώνευση 

μονοθέσιων και διθέσιων κατηγοριών δεν μπορεί να γίνει εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων όπου 

δεν επαρκούν οι συμμετοχές για να γίνουν ξεχωριστές κατηγορίες και μόνο με τη σύμφωνη 

γνώμη του Δ/ντή Αγώνα και των υπόλοιπων πληρωμάτων που συμμετέχουν στον αγώνα. 

Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει συγχώνευση κατηγοριών 3-αξόνων και 

μετατόπισης βάρους. 

Οι ΥΠΑΜ που λαβαίνουν μέρος στον αγώνα θα πρέπει απαραίτητα, με ευθύνη του 

Κυβερνήτη, να είναι εφοδιασμένες με τον απαραίτητο εξοπλισμό και έγγραφα που 

προβλέπονται από τον εκάστοτε Κανονισμό Εκμετάλλευσης ΥΠ.Α.Μ. της Υ.Π.Α. (ΦΕΚ 

1360Β/2-9-2010 ή νεότερο). 

 

4.4 Κριτές-Χρονομέτρες 

Ο ελάχιστος αριθμός κριτών-Χρονομετρών (Judges-Timekeepers) για την διεξαγωγή 

του αγώνα είναι δύο: 

 Κριτής Διαδρόμου: Σημειώνει τις χρονικές στιγμές που η ΥΠΑΜ διασταυρώνει το 

διάδρομο κατά την αρχή και το τέλος του task ναυτιλίας ώστε να υπολογιστεί ο 

χρόνος της διαδρομής. 
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 Κριτής Προσγείωσης: Σημειώνει το σημείο προσγείωσης της ΥΠΑΜ κατά το task 

της προσγείωσης ακριβείας. Επίσης, δρα επικουρικά του Κριτή Διαδρόμου κατά τις 

υπόλοιπες φάσεις του αγώνα. 

Ο Κριτής Διαδρόμου ορίζεται ως ο επικεφαλής των 2 κριτών. Επικεφαλής όλων των 

κριτών είναι ο Διευθυντής Αγώνα ο οποίος και εγκρίνει τους κριτές κάθε αγώνα. Είναι σκόπιμο 

να υπάρχουν και αναπληρωματικοί κριτές ώστε να μπορούν να συνδράμουν εάν παραστεί 

ανάγκη. 

 

4.5 Υπεύθυνος Γραμματείας 

Φρovτίζει τηv ύπαρξη όλωv τωv απαραιτήτωv υλικών όπως φύλλων βαθμoλoγίας, και 

λοιπής γραφικής ύλης. Είvαι επίσης υπεύθυvος για τηv έκδoση τωv απoτελεσμάτωv είτε με τηv 

χρήση Η/Υ είτε χειρόγραφα, και για την ανάρτησή τους ανά γύρο τουλάχιστον στον πίνακα. 

Τέλος, ανακοινώνει και διανέμει αντίτυπα με την τελική κατάταξη μετά τηv υπογραφή τους από 

τov Διευθυντή του αγώνα και τηv Ελλαvόδικo Επιτρoπή. 

 

4.6 Καιρός  

Ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί μόνο σε συνθήκες VMC, όπως ορίζονται από τον ICAO και 

με την επιφύλαξη των εθνικών προτύπων για τις πτήσεις σε συνθήκες VFR.  

Αν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες την ώρα του αγώνα καθιστούν επισφαλείς τις 

προσγειώσεις ακριβείας τότε το Task 3 της Προσγείωσης Ακριβείας δύναται να 

μην βαθμολογείται, με απόφαση του Δ/ντή Αγώνα και ο αγώνας να συνεχίζεται με βαθμολόγηση 

μόνο των Task 1 & Task 2. Η απόφαση για μη βαθμολόγηση του Task 3 θα ισχύει για όλα τα 

πληρώματα που συμμετέχουν.  

Αν οι συνθήκες επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθιστώντας επισφαλείς τις 

πτήσεις των πληρωμάτων, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή Αγώνα να τον διακόψει. 

 

4.7 Πληρώματα 

Το πλήρωμα του αεροπλάνου αποτελείται από τον Κυβερνήτη και, σε διθέσιες ΥΠΑΜ, τον 

Συγκυβερνήτη, που υπάγονται υποχρεωτικά στο ίδιο σωματείο (Αερολέσχη).  

Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε κατηγορίας σε έναν αγώνα θα πρέπει να υπάρχουν 

κατ’ ελάχιστο 6 συμμετοχές από τουλάχιστον 3 σωματεία στην κατηγορία αυτή. 

Είναι δυνατόν με την ίδια ΥΠΑΜ να αγωνιστούν έως 2 το πολύ διαφορετικά πληρώματα εφ’ 

όσον αυτό είναι χρονικά εφικτό και με την έγκριση του Δ/ντή Αγώνα.  
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Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, ο Διευθυντής Αγώνα μπορεί να εγκρίνει τη χρήση άλλης 

ΥΠΑΜ, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη.  

Στην περίπτωση διθέσιων ΥΠΑΜ ο Συγκυβερνήτης δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτοχος 

πτυχίου χειριστή ΥΠΑΜ ή ανώτερου. 

 Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο 

Αθλητικό Μητρώο της ΕΛ.Α.Ο. και να έχουν σε ισχύ τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε 

Κανονισμό Εκμετάλλευσης ΥΠ.Α.Μ. της Υ.Π.Α. (ΦΕΚ 1360Β/2-9-2010 ή νεότερο) έγγραφα 

καθώς και Κάρτα Υγείας Αθλητή σε ισχύ (Φ.Ε.Κ. 3254Β/8-8-2018). 

Τα πληρώματα θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τα ακόλουθα κατά τη δήλωση συμμετοχής 

τους: 

 Πληρώματα που δεν δήλωσαν έγκαιρα τη συμμετοχή τους, μέσω της ειδικής φόρμας 

που συνοδεύει το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο και τα ονόματά τους δεν περιλαμβάνονται 

στο 2ο Ενημερωτικό Δελτίο σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να 

συμμετάσχουν στον αγώνα.  

 Πληρώματα που δήλωσαν έγκαιρα συμμετοχή σε διθέσια κατηγορία αλλά ο 

συγκυβερνήτης δεν μπορεί να πετάξει, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούν να 

λάβουν μέρος στον αγώνα παρά μόνο εκτός συναγωνισμού, χωρίς να προσμετρήσει 

η συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των σωματείων και μόνον με τη σύμφωνη γνώμη 

του Δ/ντή Αγώνα. 

 Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων, σε σχέση με την αρχική τους δήλωση, ΔΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.  

 Κατά την δήλωση των πληρωμάτων σε διθέσια κατηγορία, είναι δυνατόν να 

δηλωθούν τα ονόματα 2 συγκυβερνητών στην ειδική φόρμα και τελικά να πετάξει 

στον αγώνα ο ένας από τους δύο. 

 Το σωματείο (ή ο διοργανωτής) που διοργανώνει έναν αγώνα μπορεί να ζητήσει μαζί 

με τις συμμετοχές να καταβάλλεται και το Entry Fee για κάθε πλήρωμα που 

δηλώνεται. Στην περίπτωση αυτή η μη εμπρόθεσμη καταβολή του entry fee 

αποκλείει το πλήρωμα από τον αγώνα. Το Entry Fee δεν επιστρέφεται αν το 

πλήρωμα δεν συμμετέχει τελικά στον αγώνα με δική του υπαιτιότητα.  

 

4.8 Βιντεοσκόπιση-Ηχογράφηση 

Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει βιντεοσκόπιση με κάμερα υψηλής ανάλυσης, 

αποκλειόμενων κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών, όλων των προσγειώσεων ακριβείας του 

αγώνα από θέση που να φαίνεται ευκρινώς το σημείο πρώτης και τελικής επαφής του κυρίου 
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σκέλους με το έδαφος ώστε να χρησιμοποιηθεί αν χρειαστεί σε περίπτωση ένστασης.  

Αν είναι εφικτό θα πρέπει τα Box να είναι αριθμημένα με μεγάλους, ευδιάκριτους αριθμούς (-

2, -1, 0, 1, 2 κλπ) ή γράμματα (Υ, Χ, 0, Α, Β, C κλπ) ώστε να είναι ευκολότερα αναγνωρίσιμο το 

σημείο επαφής και επίσης η κάμερα να καταγράφει ημερομηνία και ώρα. Επίσης, αν είναι 

τεχνικά εφικτό μπορεί να γίνεται βιντεοσκόπηση όλων των φάσεων του αγώνα για χρήση σε 

περίπτωση ενστάσεων.  

Τέλος, αν είναι δυνατόν θα πρέπει να ηχογραφούνται οι επικοινωνίες αεροσκαφών και 

εδάφους για λόγους ασφαλείας. 

 

4.9 Πρόσθετες Ποινές 

Πλήρωμα το οποίο κατά τη διάρκεια του αγώνα  

 παραβαίνει τους αγωνιστικούς κανονισμούς  

 παραβαίνει τους κανόνες ασφαλείας  

 επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά  

 θέτει σε κίνδυνο με την πτήση του αθλητές, θεατές ή περιουσίες  

 δολιεύεται τον αγώνα  

μπορεί να δεχθεί κατ’ ελάχιστον προειδοποιητική προφορική επίπληξη και σε περίπτωση 

υποτροπής ή σοβαρής παράβασης μπορεί να αποκλεισθεί και να του ζητηθεί να εγκαταλείψει 

άμεσα τον αγώνα. Την απόφαση αποκλεισμού παίρνει ο Διευθυντής Αγώνα μετά από εισήγηση 

των κριτών ή την τεκμηριωμένη καταγγελία αθλητών.  

Πλήρωμα που φέρει σημάδια μέθης δεν του επιτρέπεται να εκκινήσει τον κινητήρα της 

ΥΠΑΜ του και αποκλείεται από τον αγώνα. 

 

4.10 Ημέρες Διεξαγωγής Αγώνα - Ενημέρωση (Briefing)  

Για την ομαλότερη διεξαγωγή των αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου ορίζεται ως 

ημέρα διεξαγωγής των αγώνων η ημέρα του Σαββάτου. Η Παρασκευή ορίζεται ημέρα αφίξεως 

και υποχρεωτικής ενημέρωσης πληρωμάτων (briefing). Η Κυριακή ορίζεται ως ημέρα 

ολοκλήρωσης του αγώνα (Spare Day), σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν 

την ολοκλήρωση του αγώνα το Σάββατο, καθώς και ως ημέρα αναχωρήσεως των πληρωμάτων. 

Επιτρέπεται η αναχώρηση πληρωμάτων και μετά το πέρας των αγώνων, με γνώμονα την 

ασφάλεια πτήσεων και τα περιθώρια χρόνου επιστροφής του εκάστοτε πληρώματος. 

Για τους Περιφερειακούς και Διασυλλογικούς αγώνες ορίζεται ως ημέρα διεξαγωγής 

των αγώνων η ημέρα είτε του Σαββάτου είτε της Κυριακής. 
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Η ενημέρωση των πληρωμάτων γίνεται: 

 Σε αγώνες Πανελλήνιους, Κυπέλλου και Περιφερειακούς ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την 

προηγούμενη ημέρα του αγώνα. Κατ’ εξαίρεση, αν οι συμμετοχές συνολικά σε όλες 

τις κατηγορίες είναι μέχρι και 6 η ενημέρωση μπορεί να γίνει την ημέρα του αγώνα, 

πριν από αυτόν, με απόφαση του Δ/ντή Αγώνα. 

 Σε αγώνες Διασυλλογικούς είτε την προηγούμενη ημέρα είτε την ημέρα του αγώνα 

Στην ενημέρωση παρουσιάζονται λεπτομέρειες σχετικά με τον αγώνα, παραδίδονται στα 

πληρώματα οι φάκελοι διαδρομής, γίνεται μετεωρολογική ενημέρωση καθώς και ενημέρωση για 

τις διαδικασίες σε ισχύ κατά τη διάρκεια του αγώνα.  

Πλήρωμα που τουλάχιστον ένα μέλος του δεν λαβαίνει μέρος στην ενημέρωση 

αποκλείεται από τον αγώνα.  

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλες τις ενημερώσεις που πραγματοποιούνται σε κλειστό 

χώρο. 

 

4.11 Ενστάσεις  

Ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς μόνον από τον Αρχηγό κάθε ομάδας. Στην ένσταση 

πρέπει να αναφέρεται σαφώς το άρθρο του παρόντος Κανονισμού που έχει παραβιαστεί. Μαζί 

με την ένσταση καταβάλλεται και ένα χρηματικό ποσό το ακριβές ύψος του οποίου 

προσδιορίζεται από τους διοργανωτές κάθε αγώνα και αναφέρεται στο 1ο Ενημερωτικό Δελτίο 

που εκδίδεται πριν τον αγώνα. Η ένσταση κρίνεται από την Ελλανόδικο Επιτροπή. Αν δεν 

υπάρχει ομοφωνία η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση δικαίωσης της 

ένστασης, το ποσό αυτό επιστρέφεται. Στο Παράρτημα 4 υπάρχει υπόδειγμα Φύλλου 

Ένστασης. 

Σε περίπτωση ένστασης σχετικά με την προσγείωση ακριβείας το video του αγώνα είναι το 

μόνο αποδεκτό τεκμήριο ενώ αποκλείονται φωτογραφίες σαν τεκμήρια. 

 

4.12 Αποτελέσματα  

Μετά τη λήξη του αγώνα εκδίδονται τα προσωρινά αποτελέσματα και λαβαίνουν γνώση 

αυτών όλα τα πληρώματα που συμμετείχαν στον αγώνα. Μετά την παρέλευση λογικού χρονικού 

διαστήματος και εκδίκασης τυχόν ενστάσεων εκδίδονται τα τελικά αποτελέσματα και γίνονται οι 

απονομές. Τα αποτελέσματα αυτά αποστέλλονται αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη 

μέρα και στην ΕΛΑΟ.  

Τα αποτελέσματα πρέπει να εκδίδονται σε 2 μορφές: 
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 Συνοπτική. Αναγράφονται μόνο τα ονόματα του πληρώματος, το σωματείο, το 

νηολόγιο της ΥΠΑΜ και η συνολική βαθμολογία. Στο Παράρτημα 5 υπάρχει 

υπόδειγμα Φύλλου Συνοπτικής Βαθμολογίας 

 Αναλυτική. Εκτός των ανωτέρω στοιχείων αναγράφεται αναλυτικά η βαθμολογία 

σε κάθε task και το πώς αυτή προκύπτει. Στο Παράρτημα 6 υπάρχει υπόδειγμα 

Φύλλου Αναλυτικής Βαθμολογίας. 

Η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων γίνεται από το Δ.Σ. της ΕΛΑΟ. 

Αν είναι εφικτό μπορεί να υπάρχει πίνακας στο χώρο των πληρωμάτων για την ανάρτηση 

ανακοινώσεων, προσωρινών αποτελεσμάτων κλπ. 

 

4.13 Απονομές  

Κύπελλα απονέμονται στα 3 πρώτα πληρώματα σε κάθε κατηγορία ενώ έντυπα 

αναμνηστικά διπλώματα απονέμονται σε όλα τα πληρώματα που συμμετέχουν στον αγώνα.  

Υπάρχει και η δυνατότητα απονομής ειδικών βραβείων, σε κάθε αγώνα ξεχωριστά, εφόσον 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι και κατόπιν σχετικής πρότασης. Παραδείγματα ειδικών βραβείων είναι:  

 βράβευση του σωματείου με τις περισσότερες συμμετοχές σε έναν αγώνα  

 βράβευση του σωματείου που θα τερματίσει πρώτο στο Πρωτάθλημα ή στο Κύπελλο 

 βράβευση στο πλήρωμα που θα πάρει μηδενικούς βαθμούς ποινής στη δοκιμασία 

χρονομέτρησης 

Η αθλοθέτηση των ειδικών βραβείων μπορεί να γίνει και από χορηγούς. 

 

4.14 Γλώσσα  

Επίσημη γλώσσα του αγώνα είναι η Ελληνική κάνοντας όμως και χρήση των αγγλικών 

αεροπορικών όρων (ορολογία ICAO). 

 

4.15 Ώρα  

Επίσημη ώρα του αγώνα θα είναι η τοπική. 

 

4.16 Ενημερωτικά Δελτία  

Το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα σωματεία που 

δραστηριοποιούνται στις ΥΠΑΜ 45 έως 30 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. 
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Το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά μόνον στα σωματεία που έχουν δηλώσει 

συμμετοχή 4 με 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. Τα Ενημερωτικά Δελτία 

συντάσσονται με μέριμνα της Επιτροπής Υπερελαφρών και αναρτώνται και στον δικτυακό της 

τόπο (microlights.elao.gr). 

 

4.17 Φύλλο Αγώνα  

Μετά τη λήξη του αγώνα και το αργότερο εντός 15 ημερών αποστέλλεται στην ΕΛΑΟ το 

Φύλλο Αγώνα, το οποίο υπογράφεται από τον Δ/ντή Αγώνα και τα μέλη της Ελλανόδικου 

Επιτροπής. 

 

4.18 Λογισμικό Βαθμολόγησης  

Το λογισμικό βαθμολόγησης του αγώνα θα παρέχεται παραμετροποιημένο για κάθε 

αγώνα από την Επιτροπή Υπερελαφρών & Paramotor. 

 

4.19 Διεξαγωγή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 

  Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων και των Αγώνων Κυπέλλου θα 

περιγράφονται αναλυτικά στην Προκήρυξη Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου που θα εκδίδεται 

από την Επιτροπή Υπερελαφρών στην αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τις εκάστοτε επιθυμίες 

των Σωματείων για πραγματοποίηση ανάλογων διοργανώσεων. 

 

4.19 Χώροι υγιεινής και ανάπαυσης των πληρωμάτων 

Σε αγώνες Πρωταθλήματος, Κυπέλλου ή Περιφερειακούς, το σωματείο που φιλοξενεί τη 

διοργάνωση θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει εξασφαλίσει χώρους υγιεινής και σκιερούς 

χώρους ανάπαυσης για τα πληρώματα. Η μη τήρηση του όρου αυτού επιφέρει ματαίωση του 

αγώνα με απόφαση του Δ/ντή Αγώνα. 

 

4.20 Logger 

Για τη βαθμολόγηση του Task 2 θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα logger της ΕΛΑΟ τα 

οποία θα διατίθενται σε κάθε αγώνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

1. ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΕΡΚΙΝΗΣ (1.500 ft AMSL) 

 

2. ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ (1.500 ft AMSL) 

 
3. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ (1.000 ft AMSL) 

 
4. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ FIBRAN (1.000 ft AMSL) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5:  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6:  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 


