ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑΣ

Αθήνα, 18/10/2017
ΠΡΟΣ : Αερολέσχες μέλη ΕΛΑΟ ενασχόληση στο αεράθλημα της Aνεμοπορίας
ΘΕΜΑ : Αγώνες Διαχείρισης Χρόνου και Προσγείωσης Ακριβείας Έδεσσας 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1
Η Αερολέσχη Έδεσσας διεξάγει αγώνες διαχείρισης χρόνου και προσγείωσης ακριβείας, οι
οποίοι θα λάβουν μέρος στο αεροδρόμιο Έδεσσας στις 21/10/2017 από 10 πμ εως 4μμ και
22/10/2017 απο 10πμ εως 2μμ. Οι αγώνες θα γίνουν σύμφωνα με τον ισχύον κανονισμό για
αγώνες διαχείρισης χρόνου και προσγείωσης ακριβείας της Επιτροπής Ανεμοπορίας.
Η οργανωτική επιτροπή αγώνων θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
Τεντζέρης Ιωάννης
Σαχινίδης Γεώργιος
Κυρμάνογλου Στέφανος

Πρόεδρος, Διευθυντής αγώνα
Μέλος
Μέλος

Η ελλανόδικος επιτροπή αγώνων θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
Κλημεντίδης Ιωάννης
Σκούπρας Χρήστος
Κωνσταντινίδης Μάκης
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αθλητών είναι η κατοχή αθλητικής ταυτότητας ΕΛΑΟ.
Η δήλωση συμμετοχής των αθλητών πρέπει να γίνει μέσω email στη διεύθυνση
info@edessaglidingclub.gr, μέσω τηλεφώνου (6948183541 – 6934166472 - 6983501584), ή
αυτοπροσώπως την ημέρα έναρξης των αγώνων . Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να
αναφέρει το όνομα του αθλητή, το σωμάτιο, τον αριθμό πτυχίου και αριθμό αθλητικής
ταυτότητας. ΟΙ αθλητές θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα (πτυχίο,
Π.Ι.Π., medical) τα οποία θα ελεγχθούν πριν την έναρξη του αγωνιστικού προγράμματος.
Δεν θα υπάρξει παράβολο συμμετοχής.
Τα ανεμόπτερα, θα διατεθούν από την Αερολέσχη Έδεσσας με κόστος πτήσεως αυτή των
μελών του σωματείου.
Για περεταίρω πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της
Αερολέσχης Έδεσσας http://edessaglidingclub.gr/ ή στο email info@edessaglidingclub.gr.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Γεώργας Αλέξανδρος

Μάζης Βασίλειος
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Πίνακας Κοινοποιήσεων:
-

Ανεμολέσχη Αθηνών
Αερολέσχη Έδεσσας
Αερολέσχη «Τάλως» Ηρακλείου
Αερολέσχη Ιωαννίνων
Αερολέσχη Αγρινίου
Γραμματεία ΕΛ.Α.Ο. , Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.
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