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                   ΠΡΟΣ           :  Αερολέσχες µέλη  Γεν. Αεροπορίας 
 
                ΚΟΙΝ.          :   ∆.Σ  ΕΛ.Α.Ο 
                                        Επιτροπή    Γ.Α 
 
                ΘΕΜΑ           :  2ος Πανελλήνιος αγώνας Γ.Α. Μάλεµε Χανίων 
 

 
Αγαπητοί Αεραθλητές 
 

Η Αερολέσχη Χανίων διοργανώνει φέτος τον δεύτερο αγώνα για το Πανελλήνιο 
Πρωτάθληµα Γ.Α. ο οποίος ως γνωστόν θα γίνη στο α/δ Μάλεµε απο 7/10/2002 εως 
8/10/2002.  Οι όροι συµµετοχής περιγράφονται  και στην υπ αρ. 305/17-10-02 επιστολή της 
ΕΛΑΟ  καθώς και το συνοπτικό πρόγραµµα αγώνων το οποίο έχει ως ακολούθως : 
                                                            
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Πέµπτη  7  Νοεµβρίου 
 
Ώρα 12.00 - 17.00 Αφίξεις πληρωµάτων & Αεροσκαφών. 
Ώρα 17.00 - 17.30 Ανεφοδιασµός αεροσκαφών (υποχρεωτικό) . 
Ώρα 17.00 - 17.30 Προπόνηση αεραθλητών & (T/G, αναγνώριση περιοχής). 
Ώρα 17.30 - 19.30 Σεµινάριο – Briefing κριτών απο ∆/ντή αγώνα.  
Ώρα 20.00 – 21.00 Ενηµέρωση πληρωµάτων  απο ∆/ντή αγώνα (υποχρεωτικό). 
Ώρα 21.00 - 23.00 ∆είπνο (προαιρετικό). 
 
Παρασκευή  8  Νοεµβρίου 

 
Ώρα 08:00                   Αναχώρηση για το Αεροδρόµιο αθλητών 1ης εξόδου                                                               
Ώρα 08:30                   Έλεγχος Α/φων 1ης εξόδου 
Ώρα 09:00                   Παραλαβή 1ου φακέλου αγώνα 1ης εξόδου 
Ώρα 11:00                   Αναχώρηση για το Αεροδρόµιο αθλητών 2ης εξόδου      
Ώρα 11:30                   Έλεγχος Α/φων 2ης εξόδου                     
Ώρα 12:00                   Παραλαβή 1ου φακέλου αγώνα 2ης εξόδου   
Ώρα 15:00                   Τέλος αγώνα  
Ώρα 15.00 – 16.00       Ανεφοδιασµός αφών και Ferry Flight  εις Ηράκλειο. 
 
 
To entry fee  (80€)   περιλαµβάνει:  

• Μιά διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία πλησίον α/δ  Μάλεµε  
• Catering στον χώρο αποµόνωσης πληρωµάτων  πριν και κατα την επιστροφή απο τον 

αγώνα. 
• Μεταφορές πρός και από τα ξενοδοχεία. 
• ∆είπνο την Πέµπτη βράδυ . 
• Ανεφοδιασµό αφων δωρεάν µετά τον αγώνα (Από ωρα 15.00 – 16.00 την Παρασκευή µόνο 

σε όσα αεροσκάφη έχουν γεµίσει τις δεξαµενές τους την Πέµπτη και το οποίο περιλαµβάνει 
το  καύσιµο αγώνα + το καύσιµο δοκιµών). 



• Ενηµερωτικό φάκελλο µε τουριστικές πληροφορίες για το Μάλεµε και τα Χανιά. 
 

 Εντυπα συµµετοχής, διαδικασία υποβολής λογαριασµοί κατάθεσης entry fees και 
προθεσµίες προβλέπονται στην σχετική προκύρηξη της ΕΛΑΟ.   Σας παρακαλούµε να µας 
κοινοποιείτε παραρτήµατα και καταθετήρια στo Fax 0821090499 και στο e-mail  
aeroclub@grecian.net.  

Ο αγώνας  θα διεξαχθεί µε εφαρµογή των Κανονισµών της FAI   ( Edition2002 ) και 
χρήση GPS -  loggers πού θα παραχωρήσει  η ΕΛ.Α.Ο .  

H διανοµή των Κανονισµών καθώς και η ενηµέρωση και  γνώση επ’  αυτών  αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη των συµµετεχόντων  αλλά και των Α/Λ   στις   οποίες  ανήκουν τα 
πληρώµατα . 

Κατά την διάρκεια του Briefing θα επιλυθούν µόνον απορίες των Κανονισµών και 
ιδιαιτερότητες,  απ’ τον ∆/ντή Αγώνος.  

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του Briefing για 
έγκυρη συµµετοχή. 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν : 

Ολοι οι Αεραθλητές που είναι κάτοχοι Αριθµού Μητρώου Αθλητή Γεν. Αεροπορίας, 
εγκεκριµένο  απ΄ το ∆Σ  της ΕΛ.Α.Ο σύµφωνα µε τις υποβληθείσες καταστάσεις-αιτήσεις των 
Α/Λ στις οποίες ανήκουν καθώς και πληρώµατα από την Ελλάδα και άλλες χώρες ως guest 
participants .  

Όλοι πρέπει να έχουν υποβάλει έγκαιρα την επίσηµη φόρµα συµµετοχής πληρώµατος  
η οποία εστάλη µε την υπ αρ. 305/17-10-02 επιστολή της ΕΛΑΟ , βεβαιωµένη µε  την 
σφραγίδα του σωµατείου.  
 Η συµµετοχή είναι δυνατή µόνον µε αεροσκάφη που θα φέρεται εσείς . 
Όλες οι φόρµες συµµετοχής αθλητών και κριτών πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο 
µέχρι 31-10-2002  στην ΕΛΑΟ Fax 0109649547 και στο Fax  0821090499 . 
Χάρτες για τον σχεδιασµό του αγώνα, κλίµακας 1 : 250.000  θα διανεµηθούν στους 
αγωνιζόµενους στο Briefing. 

Πληροφορίες σχετικά µε τα παραπάνω επικοινωνήστε µε την οργανωτική Επιτροπή 
κον Μανώλη Μπουζάκη τηλ. 0977688932  - 0821030138 – 0821031548. 

 
Λογαριασµός κατάθεσης των  Entry Fee (80€/ατοµο): ΕΜΠΟΡΙΚΗ   706/52213363 

 
Με αεροπορικούς χαιρετισµούς 

  
 


