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Αθήνα 9/03/2019 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

Paramotor 2019 

 

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 2019’ το οποίο περιλαμβάνει τον κάτωθι αγώνα, από 

το αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΛΑΟ για το έτος 2019, της κατηγορίας ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ: 

 Πανελλήνιοι Αγώνες Paramotor, Μάλεμε Χανίων, 13&14/4/2019  

 

1. Κατηγορίες 

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μπορούν να λάβουν μέρος πληρώματα στην κατηγορία RPF1 

των paramotor. Για την πραγματοποίηση της κατηγορίας στον αγώνα θα πρέπει να υπάρχουν κατ’ 

ελάχιστο 6 συμμετοχές από τουλάχιστον 3 σωματεία στην κατηγορία αυτή 

 

2. Πληρώματα 

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

  

3. Διεξαγωγή Αγώνα 

Ο αγώνας Πρωταθλήματος θα γίνει με βάση τον κανονισμό αγωνίσματος ΥΠΑΜ 

“ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ PARAMOTOR” Έκδοση 2019 

της ΕΛΑΟ. Το κείμενο του κανονισμού υπάρχει στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Υπερελαφρών 

στη διεύθυνση http://microlights.elao.gr/docs/Circuit_Regulation_Paramotor_2019.pdf. 

Η Ενημέρωση (Briefing) των πληρωμάτων θα γίνει την Παρασκευή 12/04/2019 και η 

παρουσία κάθε χειριστή είναι υποχρεωτική. Το Σάββατο 13/04/2019 ορίζεται ως η ημέρα 

διεξαγωγής του αγώνα ενώ η Κυριακή 14/04/2019 ορίζεται ως η ημέρα ολοκλήρωσης του αγώνα 

(Spare Day) σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ή χρονικοί περιορισμοί δεν επιτρέψουν την 

ολοκλήρωση του αγώνα το Σάββατο. 

Οι γύροι, με 2 φάσεις ο καθένας, που θα πραγματοποιηθούν, ανάλογα με τον αριθμό των 

συμμετοχών, είναι:   
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 μέχρι και 12 συμμετοχές: 6 γύροι και βαθμολογούνται οι 5 καλύτεροι γύροι  

 από 13 μέχρι και 18 συμμετοχές: 5 γύροι και βαθμολογούνται οι 4 καλύτεροι γύροι  

 από 19 συμμετοχές και πάνω: 4 γύροι και βαθμολογούνται όλοι οι γύροι 

 

4. Βαθμολογία 

Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος βασίζεται στην σχετική κατάταξη των χειριστών που θα 

συμμετέχουν στον αγώνα.  Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου γύρου, προκύπτει η σειρά 

κατάταξης των χειριστών.  

Σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία για τις θέσεις 1 έως και 3, η κατάταξη αρχικά γίνεται 

με βάση το μικρότερο άθροισμα των ποινών προπορείας/καθυστέρησης όλων των γύρων 

(άθροισμα ποινών Π1α+Π1β). Εάν και σε αυτήν την περίπτωση ισοβαθμούν τότε καταλαμβάνουν 

εξίσου την ίδια θέση στην κατάταξη του πρωταθλήματος. 

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

 

5. Έπαθλα/βραβεύσεις 

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

στους υπόλοιπους συμμετέχοντες αναμνηστικά διπλώματα. Μπορούν να υπάρξουν και άλλες 

αθλοθετήσεις τρίτων-χορηγίες μετά από συνεννόηση με τους διοργανωτές. 

 

6. Δηλώσεις Συμμετοχής 

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Paramotor θα σταλούν στην 

Επιτροπή Υπερελαφρών. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα περιέχονται στο 1ο Ενημερωτικό Δελτίο του 

αγώνα που θα εκδοθεί 30 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τον αγώνα. Η υποβολή της 

δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή των όρων διεξαγωγής του Πανελλήνιου 

Πρωταθλήματος Paramotor 2019 από τους συμμετέχοντες. 

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

διαθέτουν αθλητική ταυτότητα της ΕΛΑΟ. 

 


