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ΠΡΟΣ     :  Αερολέσχες µέλη της Γεν. Αεροπορίας 
 
ΚΟΙΝ.     :  ∆.Σ.      ΕΛ.Α.Ο 
                  Επιτροπή   Γ.Α. 
 
ΘΕΜΑ     : Περιφερειακός Αγώνας Γεν. Αεροπορίας «ΜΑΛΕΜΕ 03» 
 
 

Αγαπητοί Αεραθλητές 
 
Η Αερολέσχη Χανίων  σε συνεργασία µε την ΕΛΑΟ και τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  

Χανίων διοργανώνουν Αεραθλητική εκδήλωση µε Περιφερειακό Αγώνα της Γεν. 
Αεροπορίας στην κατηγορία RALLY FLYING, µε την ονοµασία «ΜΑΛΕΜΕ 2003» που  θα 
διεξαχθεί στο ιστορικό αεροδρόµιο Μάλεµε  την 2η Νοεµβρίου  και εναλλακτικά την 16η  
Νοεµβρίου  2003. 

Σκοπός της διοργάνωσης αυτής είναι η καθιέρωση µιας ετήσιας αεροπορικής 
εκδήλωσης σε Πανελλήνιο επίπεδο για την Τουριστική και αεραθλητική προβολή του 
Μάλεµε και της Γεν. Αεροπορίας αντίστοιχα και  ως περιφερειακός ∆ΕΝ «µετράει» στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα 2003 .   

Έχουµε εξασφαλίσει  την δηµοσιογραφική  κάλυψη από τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια 
ΚΥ∆ΩΝ, CRETA Channel, ΚΡΗΤΗ TV και ΑΝΤ1 και το RADIO “SUPER FM”.  

Ο αγώνας  «ΜΑΛΕΜΕ 2003» 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 : 
 
Όλοι 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 .  

Ο αριθµός των συµµετοχών ορίζεται σε 25 αγωνιστικά πληρώµατα, και µέχρις 
καλύψεως του ορίου, οι αιτήσεις ακολουθούν την σειρά  προτεραιότητας µε την οποία 
υποβάλλονται, επιβεβαίωση της οποίας αποτελεί η τραπεζική απόδειξη κατάθεσης των 
Entry Fee. 

Για όσα αεροσκάφη είναι εκτός Κρήτης παρακαλούµε για την έγκαιρη υποβολή της  
επισυναπτόµενης αίτησης συµµετοχής πληρώµατος διότι θα πρέπει να πάρουµε έγκαιρα 
έγκριση προσγείωσης & παραµονής από ΓΕΑ .  

  
 
 



Η συµµετοχή είναι δυνατή µόνον µε δικά σας αεροσκάφη. 
 
Όλες οι αιτήσεις συµµετοχής αθλητών και κριτών πρέπει να έχουν υποβληθεί το 

αργότερο µέχρι  24 Οκτωβρίου 2003  στο Fax  2821020035 . Στο site της Αερολέσχης 
Χανίων (www.otenet.gr/aerocub)  θα βρείτε και άλλες χρήσιµες πληροφορίες για  
ξενοδοχείο διαµονής σας, ενοικίαση αυτοκινήτου , δυνατότητα εκδροµών στην ευρύτερη 
περιοχή κ.λ.π. Παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε τηλεφωνικά την σωστή παραλαβή των 
αιτήσεων στα τηλέφωνα επικοινωνίας  6977688932 & 2821030130. 

Χάρτες για τον σχεδιασµό του αγώνα, κλίµακας 1 : 250.000  θα διανεµηθούν στους 
αγωνιζόµενους στο Briefing. 

Επίσης έχουµε εξασφαλίσει ειδικές τιµές και για ενοικίαση αυτοκινήτου µε παραλαβή - 
παράδοση στο αεροδρόµιο  για το διήµερο µε ελεύθερα χιλιόµετρα. 

Για καλύτερη εξυπηρέτηση οι κρατήσεις για το  αυτοκίνητο, θα πρέπει να  γίνουν µαζί 
µε την φόρµα συµµετοχής του  αγώνα . 

Τα Entry Fee είναι 30  ΕURO  κατ΄ άτοµο και  περιλαµβάνουν µόνο τα έξοδα 
διοργάνωσης του αγώνα. Τα έξοδα της διαµονής, οι µεταφορές από και προς το ξενοδοχείο 
καθώς και τα καύσιµα του αγώνα επιβαρύνουν τους συµµετέχοντες.  

 
Το πρόγραµµα του αγώνα είναι το παρακάτω: 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ    2 Νοεµβρίου 
     
10:00                    Αφίξεις αεροσκαφών µέχρι τις 10.00’. 
10:30                    Briefing.  
11:00                    Έλεγχος Α/φων 1ης εξόδου .                    
11:30   Παραλαβή  φακέλου αγώνα 1ης εξόδου. 
13:30                    Έλεγχος Α/φων 2ης εξόδου   .                  
14:00                    Παραλαβή  φακέλου αγώνα 2ης εξόδου  . 
16:00   Τέλος αγώνα. 
16:30                    Ανακοίνωση αποτελεσµάτων.  
21:30                   ∆εξίωση και απονοµή επάθλων . 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
                                                         
 
    
 

 
 



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 
 

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ–ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΛ.Α.Ο 
 
Το υπογεγραµµένο πλήρωµα, που αποτελείται από αθλητές του σωµατείου 
..........  ……………………………………..  …………………… 
.........................................................................................................................................
....                                                                       δηλώνουµε συµµετοχή στον 
Περιφερειακό Αγώνα Γεν. Αεροπορίας  ΜΑΛΕΜΕ 2003  
 

Π  Ι  Λ  Ο  Τ  Ο  Σ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :                                                           
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :                                            ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ : 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:                                      Νο   :                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΗ  :                      
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
Ονοµατεπώνυµο  Συνοδού : 
...................................................................................................................................................................
......... 

 
Π  Λ  Ο  Η  Γ  Ο  Σ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :                                                           
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :                                             
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΗ  :                      
Ονοµατεπώνυµο  Συνοδού  :             
...................................................................................................................................................................
.......... 

 
Α Ε Ρ Ο Π Λ Α Ν Ο  

 
ΝΗΟΛΟΓΙΟ : 
ΤΥΠΟΣ : 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΓΩΝΑ : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ  Π.Ι.Π : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : 
ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  : 

 
   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ TEAM MANAGER  

 
 

..................................................................................................... 
                ( Αν δεν υπάρχει Team Manager δηλώστε έναν από το πλήρωµα ) 
 
  
                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ  
        
                  ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ        


