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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΓΩΝΑ 

Η Αερολέσχη Αμφίκλειας , με πρόταση της Επιτροπής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς και έγκριση της 
ΕΛ.Α.Ο. διοργανώνει Περιφερειακό αγώνα  Αποστάσεων Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς,  και 
προσκαλεί όλα τα σωματεία  να λάβουν μέρος σε αυτόν. Ο αγώνας αυτός προσμετρά στην 
αξιολόγηση των σωματείων και είναι μερικό κριτήριο για την επιλογή της Εθνικής Ομάδας. 
   

1.   Αγώνας 
Περιφερειακός αγώνας (FAI cat.2) & Λιγκα.  Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των 
αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε σωματείο. Μέγιστος αριθμός συμμετοχών 
στην Α’ κατηγορία 150 αθλητές. 
 
Οργάνωση: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία 
Επίβλεψη: Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 
Εκτέλεση: Αερολέσχη Αμφίκλειας 

Διευθυντής αγώνα: Λουκάς Μιχαήλ 
 
 
 

Κέντρο των αγώνων: Αερολέσχη Αμφίκλειας (Κεντρική Πλατεία) 
Γραμματεία: Αερολέσχη Αμφίκλειας (Κεντρική Πλατεία) 
Τόπος διεξαγωγής:  Αμφίκλεια Λοκρίδος (Φθιώτιδα)  

 

2. Συμμετοχή    
Το δικαίωμα συμμετοχής καλύπτεται από τους αθλητές που θα συμμετέχουν στον αγώνα:  
 
- Δικαίωμα συμμετοχής : 25 ευρώ. 
 

Η συνολική πληρωμή θα γίνει στην γραμματεία του αγώνα κατά την τελική εγγραφή του 
αθλητή και με προϋπόθεση ότι ο αθλητής  έχει δηλωθεί εγκαίρως (εως 3 Ιουλίου) στον αγώνα 
on line ή μέσω του σωματείου του. Ο διευθυντής αγώνων έχει το δικαίωμα να μην κάνει 
δεκτούς αθλητές που δεν  θα τηρήσουν το χρονικό όριο δήλωσης. 
 
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. Οι αλλοδαποί αθλητές πρέπει να 
προσκομίσουν την σχετική FAI Competition License.  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
α) κάθε αθλητής να είναι επιπέδου   
–   τουλάχιστον Χειριστής επιπέδου Π 
 
β) όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 8 (οκτώ) αεραθλητές. 
 
Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους νικητές. 
  
 

3. Κανονισμοί 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς  που είναι 
δημοσιευμένοι στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς www.e-a-
p.gr . 
 
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. Θα μπορέσουν να λάβουν μέρος 
μόνο όσοι αεραθλητές μέχρι την ημέρα του αγώνα έχουν εκδώσει  το σχετικό δελτίο ή 
τουλάχιστον έχουν καταθέσει τα απαραίτητα  δικαιολογητικά στην ΕΛ.Α.Ο.  

Επιτρέπεται η χρήση μόνο πιστοποιημένων αλεξιπτώτων. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι 
συντηρημένος με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή και ο κάθε πιλότος είναι υπεύθυνος 
για την κατάσταση του εξοπλισμού του. 

 
Είναι ευθύνη του κάθε αεραθλητή να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν την 
συσκευή του και να τα παρέχει στους υπεύθυνους του αγώνα.  

Οι αθλητές πρέπει μετά την προσγείωση τους πρέπει να ειδοποιούν με sms (γραπτό μήνυμα) 
τους διοργανωτές για την κατάσταση τους. 
 
Διακοπή τασκ 
Ένα τασκ Race to Goal που διακόπτεται θεωρείται έγκυρο και βαθμολογείται μόνο εάν έχει 
παρέλθει τουλάχιστον μια ώρα από την ώρα εκκίνησης (airstart). Σε περίπτωση που κανένας 
αγωνιζόμενος δεν έχει τερματίσει μέχρι την ώρα της διακοπής τότε ο χρόνος της διακοπής 
μεταφέρεται 10 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που δόθηκε. Εάν έστω και ένας αγωνιζόμενος 
έχει τερματίσει μέχρι την ώρα της διακοπής τότε ο χρόνος της διακοπής ισχύει όπως δόθηκε. 

Βαθμολόγηση        
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων η βαθμολόγηση θα γίνει μόνο με την χρήση 
του GPS. Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς έχει ορίσει ως πρόγραμμα βαθμολόγησης το FS 
Comp ή  το RACE. Είναι αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζομένου να ενημερωθεί για την 
καταλληλότητα του GPS του. 

Οι αθλητές οφείλουν να διαθέσουν στους διοργανωτές αν χρειαστεί το καλώδιο σύνδεσης του 
GPS τους με ηλεκτρονικό υπολογιστή.  
 
Ομάδες 
Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από 1 έως και 4 αθλητές. Στην ομαδική βαθμολογία θα 
περιλαμβάνονται οι 3 καλύτερες επιδόσεις των αθλητών της ομάδας, κάθε αγωνιστικής ημέρας 
 
Ελλανόδικος Επιτροπή 
Η Ελλανόδικος Επιτροπή θα ανακοινωθεί στην ενημέρωση αθλητών  πριν την έναρξη του 
αγώνα. 

http://www.e-a-p.gr/
http://www.e-a-p.gr/


4. Ασφάλιση 
Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική 
ευθύνη έναντι τρίτων. Για όσους δεν είναι ήδη ασφαλισμένοι, η ασφάλιση μπορεί να γίνει 
μέσω της ΕΛΑΟ, και σε κάθε περίπτωση μέσω του σωματείου τους. Ασφαλιστική κάλυψη 
κατά την εγγραφή δεν θα μπορεί να γίνει. Παρακαλούνται οι αθλητές να έχουν κανονίσει 
εγκαίρως. 
Όλοι οι συμμετέχοντες σε αγώνες πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα σε 
αναγνωρισμένο ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κτλ) ή ιδιωτικό, την οποία θα 
δηλώσουν σε σχετικό έντυπο στην γραμματεία του αγώνα. 

5. Διαμονή αθλητών 
Δωρεάν ελεύθερη κατασκήνωση στον Αη Γιάννη . (wc και ντους διατίθεται στο γήπεδο 
Αμφίκλειας) 

Ενδεικτικά στα παρακάτω ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια: 
 
Ξενοδοχείο « Λεωνίδας », τηλ. 22340-22544. 
Ξενοδοχείο « Πανόραμα », τηλ. 22340-22111, 22120, www.hotel-panorama.gr 
Ξενοδοχείο « Ανδρέας », τηλ. 22340-22696. 
Πανσιόν « Θέα », τηλ. 22340-22093. 
Αγροτουριστικό κτήμα « Αμφίκαια », τηλ. 22340-48860, κιν. 6977596196, www.amfikaia.gr 
Παραδοσιακός ξενώνας « Κυριακή », τηλ. 22340-29011-12, www.xenonaskiriaki.gr 
Τετράπολις , τηλ. 22310-92592/92593, 92351, ιστοσελίδα : www.tetrapolis.gr. 
Αρχοντικό το « Δαδί », τηλ. 22340-29040 ιστοσελίδα : www.xenonasdadi.gr. 
Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα "ΖΑΓΓΟΥ", τηλ. 22340-22818, www.zaggos.gr 
"ΟΦΙΤΕΙΑ" Μοτέλ  τηλ. 22340-23511, www.ofiteia.gr 
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια MILIAS CAMPS  τηλ. 22650 91620  www.miliascamps.gr 
 
           
6. Που βρίσκεται η Αμφίκλεια:   (ιστοσελίδα δήμου Αμφίκλειας: www.amfiklia.gr) 
Βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες του Παρνασσού. Για να έρθετε: 
 
Με το όχημά σας 
Από Αθήνα...  
Από το 110ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Κάστρου, στρίβουμε 
αριστερά με κατεύθυνση τη Λιβαδειά. Ο δρόμος είναι φαρδύς χωρίς πολλές στροφές και αφού 
περάσουμε τον Περιφερειακό του Ορχομενού, φθάνουμε στη διασταύρωση όπου αριστερά ο 
δρόμος πηγαίνει για Λιβαδειά και δεξιά για Λαμία τον οποίο και ακολουθούμε. Η επόμενη 
διασταύρωση είναι 28 χλμ πριν την Αμφίκλεια, όπου ο δρόμος ευθεία πηγαίνει για Αταλάντη 
αλλά εμείς στρίβουμε αριστερά για Τιθόρεα - Αμφίκλεια - Παρνασσό. Η διαδρομή είναι 1 ώρα 
και 50 λεπτά. 

Από Θεσσαλονίκη... 
Η Αμφίκλεια απέχει από τη Λαμία 50 χλμ. Στο 20ο χλμ της Εθνικής Οδού από Λαμία προς 
Αθήνα στρίβετε δεξιά για 'Άμφισσα - Παρνασσό - Δελφούς (Διασταύρωση Μπράλου). Μέσω 
Μπράλου και πριν τη Γραβιά φθάνεται στη διασταύρωση για Λιβαδειά. Στρίβετε αριστερά και 
μέσω Παλαιοχωρίου φθάνεται σε μια ακόμη διασταύρωση, όπου δεξιά ο δρόμος πηγαίνει για 
Πολύδροσο - Επτάλοφο και αριστερά για Αμφίκλεια. Η διαδρομή από Λαμία είναι 40 λεπτά. 

Με Τρένο 
Ο Δήμος Αμφίκλειας διαθέτει έναν από τους βασικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς του ΟΣΕ. 
Τα περισσότερα τρένα του ΟΣΕ κάνουν στάση στην Αμφίκλεια κάνοντας την προσέλευση με 
τρένο πολύ εύκολη και άνετη. www.ose.gr  
 
7. Επικοινωνία amfiklia@amfiklia.net :  
Λουκάς Μιχαήλ 6944788392  
 

http://www.ofiteia.gr/
http://www.ose.gr/
mailto:amfiklia@amfiklia.net


8. Πρόγραμμα αγώνα 
 

Παρασκευή 5 Ιουλίου   
20:00-22:00 Υποδοχή – Εγγραφές - Ενημέρωση Αθλητών 
 
Σάββατο 6 Ιουλίου 
08:30-10:30 Εγγραφές 
10:30 Αναχώρηση προς Απογείωση 
11.30 Ενημέρωση Αγώνα στην Απογείωση 
12.00 Έναρξη Αγώνων 
19.00 Λήξη Αγώνα 
19.00-20.30 Συλλογή στοιχείων πτήσης 
 
Κυριακή 7 Ιουλίου 
09:00-10:00 Εγγραφές 
10:00 Αναχώρηση προς Απογείωση 
11.00 Ενημέρωση Αγώνα στην Απογείωση 
12.00 Έναρξη Αγώνων 
18.00 Λήξη Αγώνα 
18.00-20.00 Συλλογή στοιχείων πτήσης 
20:30 Απονομή Επάθλων 
 
 Το πρόγραμμα αγώνων δύναται να τροποποιηθεί με ευθύνη του διευθυντή αγώνα  

9. Άλλες Δραστηριότητες 
Για όσους δεν πρόκειται να πετάξουν αλλά και σε περίπτωση ακαταλληλότητας του καιρού 
υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 

- Ποδήλατο βουνού 
15 χλμ κατάβαση Παρνασσού με τοπικό οδηγό (απαραίτητο το κράνος) 

- Πεζοπορία 
2 ώρες πεζοπορία σε φαράγγι μέχρι την μονή Αγ. Ιερουσαλήμ 

- Μεταλλευτικό Πάρκο - Γραβιά 
Επίσκεψη στο «Βαγονέτο» και είσοδος με ειδικά βαγόνια στα ορυχεία βωξίτη  

- Μπάνιο στη θάλασσα 
Η παραλία του Αγ. Ισίδωρου βρίσκεται σε απόσταση 30-40 λεπτών 

- Χάνι Γραβιάς 
Το ιστορικό Χάνι βρίσκεται σε απόσταση 20 λεπτών 

- Θερμά λουτρά 
Οι Θερμοπύλες βρίσκονται σε απόσταση μόλις 25 λεπτών. 

- Αναρρίχηση 
Στις πηγές Σουβάλας (Υ/Η σταθμός Αγόριανης). Αναγκαίος ο εξοπλισμός. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αμφίκλεια 6-7 Ιουλίου 2013 
 

Δ Η Λ Ω Σ Η    Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 
 

ΟΝΟΜΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ____________________________________________________________________  

Ονοματεπώνυμο Αριθμός μητρώου ΕΛΑΟ Τύπος Αλεξιπτώτου  

    

    

    

       

        

       

       

       

       

       

       

    

    

       

       

Αρχηγός αποστολής: Τηλ: 

Ο Πρόεδρος Σφραγίδα σωματείου Ο Γραμματέας 

 

Ημερομηνία 

Να επιστραφεί συμπληρωμένη έως 3 Ιουλίου 2013 στα e-mail 
eap@e-a-p.gr   & elaoinfo@elao.gr  

 

mailto:eap@e-a-p.gr
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