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Αθήνα 28/2/2018 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

PARAMOTOR 2018 

 

Η Επιτροπή Υπερελαφρών της ΕΛΑΟ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και με σκοπό την 

περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του αεραθλήματος των υπερελαφρών, προκηρύσσει το 

‘ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ PARAMOTOR 2018’ το οποίο περιλαμβάνει τους κάτωθι 2 

αγώνες, από το αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΛΑΟ για το έτος 2018, της κατηγορίας 

ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ: 

 

1. Πανελλήνιοι Αγώνες Paramotor, Μεσολόγγι, 16/9/2018 (1ος Γύρος) 

2. Πανελλήνιοι Αγώνες Paramotor, Θήβα, 14/10/2018 (2ος Γύρος) 

 

1. Κατηγορίες 

Στο πρωτάθλημα μπορούν να λάβουν μέρος πληρώματα στην κατηγορία RPF1 των 

paramotor. Για να ληφθεί υπόψη μια κατηγορία στο πρωτάθλημα θα πρέπει να έχουν 

πραγματοποιηθεί και οι δύο αγώνες του 2018 στην κατηγορία αυτή.  

 

2. Πληρώματα 

 Στις μονοθέσιες κατηγορίες το πλήρωμα αποτελείται μόνον από τον Κυβερνήτη-Χειριστή. 

Για να βαθμολογηθεί ένας χειριστής στην τελική κατάταξη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος θα 

πρέπει να έχει συμμετάσχει και στους 2 αγώνες του 2018. 

 

3. Βαθμολογία 

Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος βασίζεται στην σχετική κατάταξη των χειριστών 

Paramotor (που θα μετέχουν στο πρωτάθλημα) σε κάθε αγώνα και έχει ως εξής: 

O 1ος χειριστής κάθε αγώνα παίρνει 25 βαθμούς και οι υπόλοιποι ως εξής: 20-15-13-11-10-

9-8-7-6-5-4-3-2-1 βαθμούς δηλαδή βαθμολογούνται οι πρώτοι 15 χειριστές σε κάθε αγώνα, και 

όλα οι υπόλοιποι παίρνουν 0 βαθμούς. Αν κάποιος χειριστής δεν πάρει μέρος σε κάποιον αγώνα 

τότε παίρνει 0 βαθμούς για τον συγκεκριμένο αγώνα.  
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Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου αγώνα, βγαίνει η σειρά κατάταξης των 

χειριστών. Σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία για τις θέσεις 1 έως και 3, τότε λαβαίνετε υπόψη 

η σειρά κατάταξης των ισοβαθμούντων στους αγώνες του πρωταθλήματος που έχουν 

πραγματοποιηθεί. Εάν και σε αυτήν την περίπτωση ισοβαθμούν τότε καταλαμβάνουν εξίσου την 

ίδια θέση στην τελική κατάταξη του πρωταθλήματος. 

Αρμόδια για την διευθέτηση και έκδοση της βαθμολογίας είναι η Επιτροπή Υπερελαφρών. 

 

4. Έπαθλα/βραβεύσεις 

Στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας οι διοργανωτές θα απονείμουν κύπελλα και 

στους υπόλοιπους συμμετέχοντες αναμνηστικά διπλώματα. Επίσης, κύπελλο απονέμεται και στην 

πρωταθλήτρια Αερολέσχη. 

Μπορούν να υπάρξουν και άλλες αθλοθετήσεις τρίτων-χορηγίες μετά από συνεννόηση με 

τους διοργανωτές. 

 

5. Δηλώσεις Συμμετοχής 

Δηλώσεις συμμετοχής για το Πρωτάθλημα Paramotor 2018 μπορούν να σταλούν στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση johnmademlis@usa.net ή στο fax 23210-27291 της Επιτροπής 

Υπερελαφρών. Η δήλωση συμμετοχής συνοδεύει την προκήρυξη αυτή, θα αποστέλλεται από κάθε 

σωματείο για όλους τους αθλητές του ανά κατηγορία που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 

Πρωτάθλημα ενώ θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή του Προέδρου του Σωματείου. Η υποβολή της 

δήλωσης σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή των όρων διεξαγωγής του Πρωταθλήματος 

Paramotor 2018 από τους συμμετέχοντες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων 

συμμετοχής είναι η Παρασκευή 14/9/2018. 

 

6. Διευκρινίσεις 

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι εντελώς ανεξάρτητες από την συμμετοχή 

του οποιουδήποτε χειριστή σε κάθε έναν από τους αγώνες που θα διεξαχθούν. Δηλαδή η δήλωση 

συμμετοχής στο Πρωτάθλημα ΔΕΝ συνεπάγεται αυτόματη δήλωση συμμετοχής στους αγώνες που 

το απαρτίζουν. 

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όσους λάβουν μέρος στους αγώνες να 

διαθέτουν αθλητική ταυτότητα της ΕΛΑΟ. 
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Η τρέχουσα βαθμολογία θα ανακοινώνεται στην Ιστοσελίδα της Επιτροπής Υπερελαφρών 

microlights.elao.gr 

Οι αγώνες θα γίνουν με βάση τον κανονισμό αγωνίσματος ΥΠΑΜ “ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ PARAMOTOR” Έκδοση 2018 της ΕΛΑΟ. Το κείμενο του 

κανονισμού υπάρχει στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Υπερελαφρών στη διεύθυνση 

http://microlights.elao.gr/docs/Circuit_Regulation_Paramotor_2018.pdf 


