
 

 

    

31ο Πρωτάθλημα Αποστάσεων Αλεξιπτώτου Πλαγιάς  
  

1ο σκέλος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αποστάσεων του 2022, F.A.I. Cat 2  

 ΜΙΤΣITSIKELI OPEN 2022 

Περίβλεπτος Ιωαννίνων Όρος Μιτσικέλι  

Αεραθλητικό Σωματείο Ιωαννίνων  

13-15 Μαΐου 2022 ή ενναλακτικά 20-22  Μαΐου  2022  

1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΓΩΝΑ  
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022  

  
Το Αεραθλητικό Σωματείο Ιωαννίνων-ΑΣΙ κατόπιν ανάθεσης από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία 

διοργανώνει το 1ο σκέλος Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 2022 αποστάσεων  3ήμερης διάρκειας που θα γίνει 

στον Περίβλεπτο Ιωαννίνων όρος Μιτσικέλι στις 13,14 και 15 Μαΐου 2022 (12/05/2022 είναι ημέρα 

προσέλευσης, εγγραφών και ανεπίσημης προπόνησης) και προσκαλεί όλα τα σωματεία  να λάβουν μέρος σε 

αυτόν. Για τον παραπάνω αγώνα έχουν οριστεί  και επίσημες ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 20-22  Μαΐου  

2022 σε περίπτωση κακής καιρικής πρόβλεψης.  Ο παραπάνω αγώνας προσμετρά στην αξιολόγηση των σωματείων 

και αποτελεί μερικό κριτήριο για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας το 2023 

σε αντίστοιχες διοργανώσεις. Τα σωματεία που θα στείλουν τους αθλητές τους στους αγώνες πρωταθλήματος 

πρέπει σύμφωνα με την ΓΓΑ να έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ   

  

Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες, καλούνται να 

στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον διοργανωτή το αργότερο έως την Παρασκευή 06/05/2022. 

Συμμετοχές πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνουν δεκτές. Η δήλωση συμμετοχής στον αγώνα 
συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των σχετικών κανονισμών.  

Δυο μέρες πριν τον αγώνα σε όσα σωματεία δηλώσουν συμμετοχή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 

η ΕΑΠ θα αποστείλει 2ο Ενημερωτικό Δελτίο, με τους επικυρωμένους συμμετέχοντες αθλητές και όλες  τις 
τελευταίες πληροφορίες για τον αγώνα.    

  

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες του αγώνα:  

  
1. Εκδήλωση  

Αγώνας Πρωταθλήματος στην Κατηγορία Αγώνων Αποστάσεων (Α’ Κατηγορία). Δεν υπάρχει περιορισμός 

στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε Σωματείο, ωστόσο υπάρχει περιορισμένος 

αριθμός αθλητών που θα γίνουν δεκτοί στον αγώνα με μέγιστο τους 70    

2. Οργανωτής: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία  

Επίβλεψη: Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς  

Εκτέλεση:    Αεραθλητικό Σωματείο Ιωαννίνων-ΑΣΙ 

Διοργανωτική Ομάδα 

* Διευθυντής αγώνα: Κωστούλας Σταύρος 

* Παρατηρητής αγώνα: Θα οριστεί από την ΕΑΠ 

* Υπεύθυνος Ασφάλειας:  Παγούνας Χρήστος 

* Χειριστής Η/Υ για το πρόγραμμα βαθμολόγησης: Θα οριστεί από την ΕΑΠ 

* Υπεύθυνος Περισυλλογής: : Πέτσης Αναστάσιος 

* Υπεύθυνος Απογείωσης: Γρούμπας Ιωάννης  

* Υπεύθυνος προσγείωσης: Κούκος Ηλίας 

3. Κέντρο των αγώνων  

                Περίβλεπτος Ιωαννίνων   

  
4. Γραμματεία  

  

Ελληνική  Αεραθλητική  Ομοσπονδία 
  

  

Επιτροπή  Αλεξιπτωτισμού   Πλαγιάς   

https://koe.org.gr/uploads/docs/scan20201002144705793-f3c96.pdf
https://koe.org.gr/uploads/docs/scan20201002144705793-f3c96.pdf
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Πνευματικό Κέντρο Περίβλεπτου Ιωαννίνων 

5. Τόπος διεξαγωγής   

Όρος Μιτσικέλι, Απογείωση Περιβλέπτου Δίκορφο Ζαγορίου 

6. Είδος Αγώνος  

          Πρωτάθλημα Αποστάσεων Αλεξ. Πλαγιάς (Α΄ Κατηγορίας) ΟΡΕΝ,   F.A.I. Cat 2   

7. Κανονισμοί   

  Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον τρέχοντα Κανονισμό Αγώνων που είναι δημοσιευμένος στην 

ιστοσελίδα της Επιτροπής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 

http://eap.elao.gr/images/stories/docs/kanagonon_pg_2020.pdf  

          και σε συνδυασμό με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις:  

• του General Section του FAI Sporting Code 

• του Section 7A του FAI Sporting Code. 

• τον κανονισμό του CIVL για τα Competition Class (CCC)αλεξίπτωτα. 
• τον CIVL GAP κανονισμό βαθμολόγησης της FAI/ CIVL  

8. Αθλητές  

Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της Ε.Λ.Α.Ο. και να φέρει μαζί του το 

Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει η ΕΛΑΟ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων της 

ΕΛΑΟ η συμμετοχή στους αγώνες επιτρέπεται μόνο στους αθλητές των σωματείων που δεν έχουν οικονομικές 

εκκρεμότητες με την ΕΛΑΟ. Επιπλέον καμία συμμετοχή αθλητή δεν θα γίνεται δεκτή αν δεν έχει 

υποβληθεί μέσω του σωματείου του και στην γραμματεία της ΕΛΑΟ, το αργότερο μία εβδομάδα 

νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής.     
9. Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

α) κάθε αθλητής να είναι  Χειριστής επιπέδου Π-ΙΡΡΙ 4. ή  ΠΠ ΙΡΡΙ5. Ο Διευθυντής Αγώνων διατηρεί 

απολύτως το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής οποιουδήποτε πιλότου κρίνει πως το επίπεδό του δεν 

είναι αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του αγώνα.  

β) Όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 20 (είκοσι) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες στην απογείωση. 

γ)   Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στον αγώνα μέσω της ιστοσελίδας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.livetrack24.com/events/MistikeliOpen22/el 

δ) Όλοι οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν και υπογράψουν στην γραμματεία του αγώνα τα επίσημα 

έντυπα συμμετοχής τους Αίτηση και Έντυπο Απαλλαγής Ευθυνών  

 ε) Κάθε αθλητής πρέπει να έχει σε ισχύ την Κάρτα Υγείας Αεραθλητή, η οποία θα επιδειχθεί στον 

Διευθυντή Αγώνα πριν από την έναρξη του αγώνα, ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή του. Δείτε εδώ για  την  

Κάρτα Υγείας Αεραθλητή   

 στ) Κάθε αθλητής πρέπει να φέρει στην γραμματεία του αγώνα την ΥΔ Ν1599 για συμμετοχή σε αγώνες 

με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ. Την ΥΔ θα την βρείτε εδώ  

ζ) Ο Αγώνας είναι  FAI cat 2 και ως εκ τούτου κάθε αθλητής πρέπει να είναι κάτοχος της FAI 

sporting license 2022 

η) Η διεξαγωγή του αγώνα εκτός από τους λοιπούς κανονισμούς που είναι σε ισχύ, θα γίνει σύμφωνα με 

το τρέχον -ή ανανέωση αυτού κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα- υγειονομικό πρωτόκολλο 

αεραθλημάτων  που αφορά τα μέτρα πρόληψης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 τα οποία θα 

τηρηθούν απαρέγκλιτα    

10.  Έπαθλα        

          Θα δοθούν κύπελλα και μετάλλια στους τρείς πρώτους νικητές: 

 Overall,  

 ΕΝ-C,  

 EN-B  

 Γυναικών (εάν υπάρξουν τουλάχιστον 5 συμμετοχές).  

 

      11. Υποβολή Ενστάσεων  
         Ένσταση μπορεί να υποβληθεί με την διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Αγώνων. Η ένσταση για να 

συζητηθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το ποσό που ορίζεται στο 

τρέχοντα κανονισμό αγώνων. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή το ποσό θα επιστραφεί στον αθλητή.  

  
12. Κόστος Συμμετοχής     

Το κόστος συμμετοχής θα καλυφθεί από τους αθλητές και ανέρχεται στα 60 ευρώ  για όλες τις ημέρες της 

διοργάνωσης, το κόστος συμμετοχής θα είναι 10 ευρώ  λιγότερο, δηλαδή 50 ευρώ  για όσους αθλητές κάνουν 

την πληρωμή έως 30 Απριλίου 2022   

http://eap.elao.gr/images/stories/docs/kan-agonon_pg_2020.pdf
http://eap.elao.gr/images/stories/docs/kan-agonon_pg_2020.pdf
http://eap.elao.gr/images/stories/docs/kan-agonon_pg_2020.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/civl/documents/sporting_code_s7_f_-_xc_scoring_2020.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/civl/documents/sporting_code_s7_f_-_xc_scoring_2020.pdf
http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=417:-0810-2019
http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=417:-0810-2019
http://eap.elao.gr/images/stories/docs/105.pdf
http://eap.elao.gr/images/stories/docs/105.pdf
http://eap.elao.gr/images/stories/docs/105.pdf
http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=216:2014-03-27-07-56-21&catid=3:newsflash&Itemid=18
http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=216:2014-03-27-07-56-21&catid=3:newsflash&Itemid=18
http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=216:2014-03-27-07-56-21&catid=3:newsflash&Itemid=18
http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=216:2014-03-27-07-56-21&catid=3:newsflash&Itemid=18
http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=216:2014-03-27-07-56-21&catid=3:newsflash&Itemid=18
http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=216:2014-03-27-07-56-21&catid=3:newsflash&Itemid=18
http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=216:2014-03-27-07-56-21&catid=3:newsflash&Itemid=18
https://gga.gov.gr/images/ELAO_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%95%CE%A3.pdf
https://gga.gov.gr/images/ELAO_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%95%CE%A3.pdf
https://gga.gov.gr/images/odigies_ygeionomika_protokola_v2.pdf
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Καλύπτονται:  

• Γραμματειακά - scoring,   

• Μπλουζάκι του αγώνα,   

• Καθημερινό κολατσιό,  

• Μεταφορές στην Απογείωση   

• Περισυλλογές,  

• Έπαθλα   

• Δείπνο  

  

13. Πολιτική ακύρωσης και επιστροφών:   

 50% επιστροφή χρημάτων εάν ακυρωθεί συμμετοχή μια εβδομάδα  πριν από την έναρξη του αγώνα δηλ  εως; 

06/05/2022 Καμιά επιστροφή χρημάτων για ακύρωση μετά από την παραπάνω ημερομηνία.   

14. Συμμετοχή αλλοδαπών  

Ως F.A.I. OPEN Category 2 event δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αλλοδαποί αθλητές. 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.   

15. Βαθμολόγηση          

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων η βαθμολόγηση θα γίνει μόνο με την χρήση του GPS.  

  Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς έχει ορίσει ως GPS πρόγραμμα το FSComp.  

  Είναι αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζομένου να ενημερωθεί για την καταλληλότητα του GPS του.  

α) Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν GPS συσκευή για την ζωντανή καταγραφή της πορείας 

τους στο www.livetrack24.com και σε περίπτωση προβλήματος λήψης είναι υποχρεωμένοι να 

ανεβάσουν το αρχείο της πορείας τους δίπλα στο όνομα τους στην σελίδα του αγώνα το συντομότερο 

μετά την προσγείωση τους, επίσης θα πρέπει να διατηρούν ένα ακόμα αρχείο σε όργανο πλοήγησης 

και να προσκομισθεί σε περίπτωση που τους ζητηθεί από τον διοργανωτή.  

16. Ελλανόδικος Επιτροπή   

  Η Ελλανόδικος Επιτροπή που έχει οριστεί για τον αγώνα είναι:  
 1) Τσώλης Βαγγέλης-Πρόεδρος -ΑΣΙ 

 2)Κορδάς Κώστας μέλος -ΑΣΙ 

 3)Ιωαννίδης Ιωάννης μέλος-Αίολος Δράμας 

Σε περίπτωση αλλαγής της παραπάνω σύνθεσης της Ελλανοδίκου Επιτροπής, η νέα θα ανακοινωθεί στην Γενική 

Ενημέρωση (General Briefing) των αθλητών πριν την έναρξη του αγώνα.   

 

17. Ασφάλιση  

  α) Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη 

έναντι τρίτων.  Θα πρέπει οι αθλητές που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αγώνες να ασφαλιστούν για αστική 

ευθύνη είτε μέσω του σωματείου τους με το ομαδικό ασφαλιστήριο της ΕΛΑΟ με την Interlife), είτε ατομικά 

στην ασφαλιστική εταιρία που επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια αστικής 

ευθύνης για τον κάθε αθλητή που επιθυμεί να συμμετέχει στους αγώνες του 2022, και θα πρέπει ο αθλητής 

να προσκομίσει κατά την εγγραφή του αποδεικτικό έγγραφο της ασφάλισης. Περισσότερη ενημέρωση στο 

site της ΕΑΠ   

         α) Όλοι οι συμμετέχοντες σε αγώνες πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα σε αναγνωρισμένο 

ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο (ΕΦΚΑ κτλ) ή ιδιωτικό, την οποία και θα δηλώσουν στην εγγραφή τους   

 

18. Διακοπή αγώνα   

Ένα τασκ Race to Goal που διακόπτεται θεωρείται έγκυρο και βαθμολογείται μόνο εάν έχουν παρέλθει 

τουλάχιστον 60 λεπτά πτήσης (60 min) από την ώρα εκκίνησης (air start). Σε περίπτωση που κανένας 

αγωνιζόμενος δεν έχει τερματίσει μέχρι την ώρα της διακοπής τότε ο χρόνος της διακοπής μεταφέρεται 5 

λεπτά νωρίτερα από την ώρα που ανακοινώθηκε. Πρακτικά για να είναι έγκυρο το τασκ πρέπει να έχουν 

περάσει 65 λεπτά από το air start (60΄η πτήση και 5΄ η μεταφορά του χρόνου διακοπής) Εάν έστω και ένας 

αγωνιζόμενος έχει τερματίσει μέχρι την ώρα της διακοπής τότε ο χρόνος της διακοπής ισχύει όπως δόθηκε.   

 

19. Ομάδες   

           Δεν θα απονεμηθούν μετάλλια σε ομάδες.   

https://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2018-05-24-18-31-41
https://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2018-05-24-18-31-41
https://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2018-05-24-18-31-41
https://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2018-05-24-18-31-41
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20. Διαμονή  

 Υπάρχει πληθώρα καταλυμάτων στην ευρύτερη περιοχή (ξενοδοχεία ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια.) 

 Η διαμονή των αθλητών μπορεί να γίνει επίσης σε οργανωμένο camping που υπάρχει στην Λιμνοπούλα 

Ιωαννίνων.   
21. Πρόγραμμα  

Πέμπτη 12/05/2022 - Εγγραφές και Ανεπίσημη Προπόνηση  

12:00 Προσέλευση στο κέντρο ενημέρωσης 12:30 

Αναχώρηση προς απογείωση.  

13.00 Ενημέρωση στην απογείωση  

13:30 Ελεύθερη πτήση η Προπονητικό Task (περιορισμένη περισυλλογή)  

17:00 Λήξη Προπόνησης  

18:00 Εγγραφές   

Παρασκευή 13/05/2022 - 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

8:00 - 9:00 Εγγραφές   

09:00 Γενική ενημέρωση αθλητών  

10:00 Αναχώρηση προς απογείωση  

11.00 Ενημέρωση αγώνα στην απογείωση  

12.00 Έναρξη αγώνα   

18.00 Λήξη αγώνα   

18.30  Συλλογή στοιχείων πτήσης  
 Σάββατο 14/05/2022 - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

09:00 Γενική ενημέρωση αθλητών   

10:00 Αναχώρηση προς απογείωση   

11.00 Ενημέρωση αγώνα στην απογείωση   

12.00 Έναρξη αγώνα   

18.00 Λήξη αγώνα   

18.00 Συλλογή στοιχείων πτήσης  

20.00 Δείπνο Αθλητών   
Κυριακή 15/05/2022  - 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

09:00 Γενική ενημέρωση αθλητών  

10:00 Αναχώρηση προς απογείωση  

11.00 Ενημέρωση αγώνα στην απογείωση   

12.00 Έναρξη αγώνα   

17.00 Λήξη αγώνα   

17.30 Συλλογή στοιχείων πτήσης  

18.00 Απονομή  βραβείων  

         

Το πρόγραμμα αγώνων δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης με ευθύνη του διευθυντή αγώνα και  

του Παρατηρητή της ΕΛΑΟ/ΕΑΠ  

  
22. Επικοινωνία     

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 

e-mail: ioannina_paragliding@yahoo.gr 

Παγούνας Χρήστος: 6945356860 

Γραμματικόπουλος Ανδρέας: 6989144511 

Πέτσης Αναστάσιος: 6942446901 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ  e-mail : eapelao@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 



5  

 

 

 

                                     Δ Η Λ Ω Σ Η    Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ   
Στο 1ο σκέλος 31ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αποστάσεων Αλεξιπτώτου Πλαγιάς  FAI c.2 

Περίβλεπτος Ιωαννίνων Όρος Μιτσικέλι -Αεραθλητικό Σωματείο Ιωαννίνων 

13-15 Μαΐου 2022 ή ενναλακτικά 20-22  Μαΐου  2022 

 

ΟΝΟΜΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΓΑ: ______________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________   

  

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΤΥΠΟΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ       

           

           

           

               

               

               

               

               

          

          

          

          

               

               

Όνομα Αρχηγού Ομάδος :  
            Σφραγίδα Σωματείου  

   

Τηλ. Επικοινωνίας :  

      O Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας  
   

   
   

   
   

   
   

   

Ημερομηνία :  

  
  

  

Παρακαλώ να επιστραφεί συμπληρωμένη έως 06 Μαΐου  2022 στα E-mail:  

                                                    eapelao@gmail.com  και  elaoinfo@elao.gr  
  

  


