ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(Α.Ε.ΜΑ)
Αγώνες Κυπέλλου Υπερελαφρών
Αεροσκαφών 2018
1ος Γύρος

1o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Η Αεραθλητική Ένωση Μαγνησίας (Α.Ε.ΜΑ), μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υπερελαφρών και
απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Α.Ο.,
με ενασχόληση στο αεράθλημα των Υπερελαφρών, να λάβουν μέρος στους Αγώνες Κυπέλλου
Υπερελαφρών Αεροσκαφών στις κατηγορίες 3axis (RAL1, RAL2, RAM1, RAM2)1 και WS (RWL1, RWL2,
RWM1, RWM2) σε πολλαπλά αγωνίσματα, εφ’ όσον υπάρχουν περισσότερες από 4 συμμετοχές ανά
κατηγορία. Οι αγώνες θα γίνουν στον Κρατικό Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου (LGBL) το Σάββατο και
Κυριακή 14 και 15 Απριλίου 2018. Οι αγώνες αυτοί προσμετρώνται στην αξιολόγηση των σωματείων.
 Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες,
καλούνται να στείλουν συμπληρωμένη τη σχετική δήλωση συμμετοχής στην Επιτροπή
Υπερελαφρών της ΕΛΑΟ και στην Α.Ε.ΜΑ το αργότερο έως την Μεγάλη Τρίτη 3 Απριλίου
2018 και ώρα 23:59 ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την έκδοση των σχετικών
αδειών, ειδικά για τα αεροσκάφη με ξένα νηολόγια. Συμμετοχές πέραν αυτής της ημερομηνίας
και ώρας δεν θα γίνονται δεκτές.
 Ειδική διαδικασία για τον συγκεκριμένο αγώνα. Κατόπιν αιτήματος του Αερολιμενικού
Ελέγχου του Κρατικού Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου, μαζί με την δήλωση συμμετοχής το κάθε
σωματείο θα πρέπει να αποστείλει αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων που θα πρέπει να
είναι σε ισχύ:
 Για τα ΥΠΑΜ που θα πετάξουν στον αγώνα:
 Πιστοποιητικό Νηολόγησης
 Πιστοποιητικό Πλοϊμότητας (εφ’ όσον προβλέπεται)
 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
 Άδεια Σταθμού Ασυρμάτου
 Για τους κυβερνήτες των ΥΠΑΜ που θα πετάξουν στον αγώνα:
 Άδεια Χειριστή ΥΠΑΜ της Υ.Π.Α.
 Πιστοποιητικό Υγείας Τάξης 2 ή ανώτερο
 Περιορισμένο Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας

Ακολουθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες για τον αγώνα:

1. Αγώνας :
Αγώνες Κυπέλλου Υπερελαφρών Αεροσκαφών στις κατηγορίες 3axis (RAL1, RAL2, RAM1, RAM2) και
WS (RWL1, RWL2, RWM1, RWM2). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι
δυνατόν να δηλώσει το κάθε σωματείο.
Για να διεξαχθούν οι αγώνες θα πρέπει να έχουν δηλώσει συμμετοχή τουλάχιστον 4 αθλητές ή
πληρώματα ανά κατηγορία.

1

Οι κατηγορίες (κλάσεις) των υπερελαφρών κατά FAI υπάρχουν στη διεύθυνση http://microlights.elao.gr/images/classes.jpg

Στους αγώνες θα επιτραπεί η συμμετοχή μόνο σε όσους εκ των αθλητών πληρούν τα προβλεπόμενα
από τον Κανονισμό Εκμετάλλευσης ΥΠ.Α.Μ. της Υ.Π.Α. (ΦΕΚ 1360Β/2-9-2010). Το ίδιο ισχύει και για
τις ΥΠ.Α.Μ.

2. Ημερομηνίες - Πρόγραμμα αγώνων :
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/4/2018

-

Αφίξεις

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
8:30-14:00
(Αναμένεται επέκταση ωραρίου
λειτουργίας Κ.Α.Ν.Α. για εκείνη την
ημέρα και μόνο . Θα ανακοινωθεί
στο Β΄ Ενημερωτικό )

ΣΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/4/2018

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4/2018

-

Ενημέρωση πληρωμάτων 3axis & WS
(υποχρεωτική παρουσία)

19:00-20:00

-

Άφιξη αθλητών 3axis στο Αεροδρόμιο

08:30

-

Αγώνας Κυπέλλου WS

9:00-11:00

-

Αγώνας Κυπέλλου 3axis

11:00-14:00

-

Πτήσεις Εθισμού & Επιδείξεων

14:00-15:00

-

Έκδοση αποτελεσμάτων – Ενστάσεις

15:00-16:00

-

Επίσημο Δείπνο

19:00-21:00

-

Αναχωρήσεις

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

Από κάθε πλήρωμα θα πρέπει τουλάχιστον ένας αθλητής να είναι παρών στην ενημέρωση της
κατηγορίας που συμμετέχει και σε αντίθετη περίπτωση το πλήρωμα θα αποκλειστεί από την
συνέχεια των αγώνων. Δεν θα γίνονται πτήσεις αγώνων πέραν της 19:00 μμ. Το ωρολόγιο
πρόγραμμα είναι δυνατόν να αλλάξει, αναλόγως με την συμμετοχή αθλητών σε κάθε κατηγορία και το
πρόγραμμα λειτουργίας του αερολιμένα. Το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στο 2ο Ενημερωτικό
Δελτίο.

3. Οργανωτής :
Οργανωτής είναι η Επιτροπή Υπερελαφρών της ΕΛΑΟ. Διαχειριστής του αγώνα είναι η Α.Ε.ΜΑ.

4. Χώρος Αγώνων :
Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλλου (LGBL)

5. Διευθυντής Αγώνα/Ελλανόδικος Επιτροπή
Τα ονόματα του Διευθυντή Αγώνα και της Ελλανόδικου Επιτροπής θα ανακοινωθούν.

6. Κριτές :
Την κάθε κατηγορία θα κρίνει ο προβλεπόμενος από τους κανονισμούς αριθμός κριτών. Ως κριτές θα
επιλεγούν άτομα από εκείνα που θα έχουν παρακολουθήσει την σχετική εκπαίδευση.

7. Αθλητές :
Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της ΕΛΑΟ. Το σωματείο
του επίσης δεν πρέπει να έχει οικονομικές εκκρεμότητες, δηλαδή θα πρέπει να έχει πληρώσει
και την συνδρομή του για το 2018 στην ΕΛ.Α.Ο Κάθε σωματείο εκτός από τους αθλητές, οφείλει να
δηλώσει και τον αρχηγό της ομάδας. Αρχηγός Ομάδας είναι δυνατόν να είναι και αθλητής που
συμμετέχει στους αγώνες. 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.

8. Κανονισμοί Αγώνων :
Οι αγώνες θα γίνουν με βάση τον κανονισμό αγωνίσματος ΥΠΑΜ “ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ” Έκδοση 2018 της ΕΛΑΟ. Το κείμενο του κανονισμού υπάρχει στο
δικτυακό
τόπο
της
Επιτροπής
Υπερελαφρών
στη
διεύθυνση
microlights.elao.gr/docs/Circuit_Regulation_2018.pdf

9. Συχνότητες Επικοινωνίας :
Τα call sign και οι συχνότητες επικοινωνίας του αεροδρομίου της Ν. Αγχιάλου είναι:
 ALMIROS APPROACH
120.350
 ALMIROS TOWER
122.100

10. Πληροφορίες Αεροδρομίου :
ICAO &
ΙΑΤΑ Code

Συντεταγμέ
νες

LGBL

391310N
0224740E
(ARP)

VOL

5.5 Km BA
της πόλης του
Αλμυρού

Υψόμετ
ρο

83 ft

Διάδρομοι

Άλλες
πληροφορίες

08/26 2.759m x 45m – Άσφαλτος

Τηλ. Πύργου
(111 Π.Μ.)
24280-45656

RWY08: TORA/TODA/ASDA/LDA 2639m
RWY26: TORA/TODA/ASDA/LDA 2639m

Ωράριο:
Συμβουλευτείτε τα
NOTAM

11. Φωτογραφικές Μηχανές :
Δεν απαιτούνται για το αγώνισμα.

12. Υποβολή Ενστάσεων :
Είναι δυνατόν να υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με τους αγωνιστικό κανονισμό. Η ένσταση για να
συζητηθεί, πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ποσό 50 € το οποίο θα επιστραφεί στο σωματείο,
σε περίπτωση που η ένσταση του γίνει δεκτή.

Ένσταση είναι δυνατόν να υποβληθεί μόνο από τον αρχηγό της ομάδας συμμετέχοντος σωματείου. Το
σωματείο θεωρείται ότι μετέχει των αγώνων εφόσον αθλητής του, καταρχάς δηλώσει συμμετοχή και
παρουσιαστεί έγκαιρα στην γραμματεία του αγώνα. Στην ένσταση θα πρέπει να αναγράφεται το
άρθρο του κανονισμού το οποίο παραβιάστηκε.

13. Έπαθλα
Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους νικητές κάθε Κατηγορίας και αναμνηστικά διπλώματα
σε όλους τους συμμετέχοντες

14. Ασφάλιση
Οι συμμετέχοντες αθλητές είναι υπεύθυνοι για τη κατά νόμο ασφάλιση των αεροσκαφών τους για
αστική ευθύνη έναντι τρίτων που πρέπει υποχρεωτικά να έχουν τα συμμετέχοντα αεροσκάφη, η
διοργάνωση δεν θα ασφαλίσει επιπροσθέτως τους αθλητές για την περίοδο των αγώνων. Στο
δικαίωμα συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται κανένα ποσό σχετικά με επιπρόσθετη ασφάλιση.

15. Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής (Entry Fee) ορίζεται σε 30 € ανά πλήρωμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση συμμετοχής των πληρωμάτων στον αγώνα αυτό τα σωματεία θα πρέπει
μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής να καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής τράπεζας
ΙΒΑΝ:GR2201108580000085870270601 ή 858/702706-01 το συνολικό ποσό των συμμετοχών
του Σωματείου τους και να αποστείλουν την απόδειξη κατάθεσης μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και
τα άλλα έγγραφα. Δεν θα επιστραφούν χρήματα σε πληρώματα που δήλωσαν συμμετοχή και τελικά
δεν συμμετείχαν με δική τους ευθύνη.

16. Επικοινωνία :
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είναι δυνατόν να επικοινωνείτε με τους κ.κ. Λεονταρίτη Χρήστο, τηλ.
6977394429 και Λεονταρίτη Αλέξανδρο, τηλ. 6978605643 email aemavolos2005@gmail.com –
bristolm1c@gmail.com – alec1@otenet.gr. Παρακαλούμε να στέλνονται και στα 3 email.
Πληροφορίες επίσης στο δικτυακό τόπο της A.E.MA. στο Facebook: Αεραθλητική Ένωση Μαγνησίας
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν στην Επιτροπή Υπερελαφρών της
ΕΛ.Α.Ο ΚΑΙ στην γραμματεία της A.E.MA. εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Λεπτομέρειες στην
δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται.

17. Νέα Ενημέρωση :
Θα εκδοθεί 2ο Ενημερωτικό δελτίο την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 που θα περιέχει όλες τις
τελευταίες πληροφορίες για τον αγώνα και τους συμμετέχοντες. Θα σταλεί μόνο στα σωματεία που θα
έχουν δηλώσει συμμετοχή.

18. Καύσιμα :
Για τον προγραμματισμό της προμήθειας καυσίμων για τα υπερελαφρά που θα συμμετέχουν στους
αγώνες, παρακαλούνται τα σωματεία, μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής, να ενημερώνουν εγγράφως
την Α.Ε.ΜΑ για τον τύπο (απλή ή super αμόλυβδη) και την ποσότητα καυσίμου που θα χρειαστούν
για ανεφοδιασμό στην Ν. Αγχίαλο. Η διάρκεια πτήσης του αγώνα θα είναι περίπου 20 λεπτά.

19. Φύλαξη αεροσκαφών :
Τα αεροσκάφη θα σταθμεύσουν στην πίστα του Πολιτικού Αερολιμένα της Νέας Αγχιάλου.
20. Άλλες Πληροφορίες :
Α) ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Οι υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης (Handling) παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ από την Swissport που είναι
Μέγας Χορηγός του αγώνα. Παρακαλούνται τα σωματεία να είναι προσεκτικά στις Δηλώσεις
Συμμετοχής καθώς ο handler θα πρέπει να ετοιμάσει όλα τα έγγραφα για κάθε αεροσκάφος που θα
δηλωθεί και σε περίπτωση που το αεροσκάφος τελικά δεν έρθει δημιουργείται αρνητικό κλίμα για
την καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Swissport και ΕΛΑΟ.

Β) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Στην περιοχή λειτουργούν τα ακόλουθα ξενοδοχεία τα οποία θα έχουν ειδικές τιμές για τα
πληρώματα και τους επισκέπτες τις ημέρες των αγώνων:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΝΕΦΕΛΗ
ΑΠΟΛΑΥΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 10

2421030211

ΑΛΥΚΕΣ ΒΟΛΟΥ – Ν.ΠΑΓΑΣΕΣ

Α.Ε.ΜΑ.
6977394429

Γ) ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Tο διήμερο των αγώνων θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες παράλληλες εκδηλώσεις:
Παρασκευή 13/4/2018






Προαιρετικό γεύμα πληρωμάτων που επιθυμούν στη Λέσχη Αξιωματικών της 111 Π.Μ.
15:00-16:00: Ανοιχτή συζήτηση για θέματα ασφάλειας πτήσεων ΥΠΑΜ
17:00-18:00: Επίσκεψη στην Ε.Μ.Υ. και Πύργο Ελέγχου 111Π.Μ.
19:00-20:00: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 3axis (υποχρεωτική)
21:30: Δείπνο πληρωμάτων στη Λέσχη Αξιωματικών της 111 Π.Μ.

Σάββατο 14/4/2018



8:30-14:00 : Αγώνας ΥΠ.Α.Μ.
14:00-16:00: Ελαφρύ γεύμα σε Μπουφέ, με εδέσματα και σνακ, στη Λέσχη Αξιωματικών της
111 Π.Μ.

Κυριακή 15/4/2018


8:30-14:00 Πρωινός Καφές στην 111Π.Μ. & Αναχωρήσεις πληρωμάτων

