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FreeFly Cup 2016
1.

Σκοπός
Η σύσφιγξη της φιλίας μεταξύ των πιλότων όλης της Ελλάδος.
Η παρότρυνση των πιλότων για πτήσεις καλύτερων επιδόσεων
Η ανάδειξη του ΝΙΚΗΤΗ του «FreeFly Cup»
Η προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη και εκλαΐκευση του αθλήματος του Αιωροπτερισμού.
Οι αγώνες αυτοί προσμετρούν στην αξιολόγηση των σωματείων.

2.

Περιγραφή

2.1.

Εκπόνηση
Ο παρών κανονισμός έχει εκπονηθεί από την Επιτροπή Αιωροπτερισμού της Ελληνικής
Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (Ε.Λ.Α.Ο.) για την διοργάνωση του Κυπέλλου «FreeFly
Cup» σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. Οι αγώνες διεξάγονται
σύμφωνα με το General Section και το Section 7 της F.A.I. και C.I.V.L., με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων της ΕΛΑΟ λογικά προσαρμοσμένο στο είδος του
αγώνα και με τους επιμέρους εγκεκριμένους κανονισμούς που έχει εκπονήσει η Επιτροπή Αιωροπτερισμού της Ε.Λ.Α.Ο.

2.2

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες
έχουν μόνο οι αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι στο αθλητικό μητρώο της Ε.Λ.Α.Ο. Είναι
αποδεκτοί οι αθλητές των Σωματείων που ανήκουν στην Ε.Λ.Α.Ο. και που βρίσκονται
υπό την διαδικασία ένταξης στην Γ.Γ.Α.

2.5

Διάρκεια.
Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της χρονιάς θα διαρκεί από 1η Απριλίου έως και 31 Δεκεμβρίου. Για τον κάθε πιλότο θα μετρήσουν για τη βαθμολόγηση του μέχρι ΔΕΚΑ (10) καλύτερες αγωνιστικές ημέρες. Προσμετράνε όλες οι πτήσεις που υποβάλλονται συμπεριλαμβανομένου και όλες οι αγωνιστικές του επίσημου προγράμματος αγώνων 2016 της ΕΛΑΟ.

2.3

Διεξαγωγή
Το FreeFly Cup θα διεξαχθεί με Αγώνες Αποστάσεων (cross-country) και για μία Κατηγορία Αγώνων – Κλάση 1 (F.A.I. Class 1) άνευ οποιασδήποτε μηχανικής υποβοήθησης.

2.4

Οι αγώνες αυτοί συνίστανται σε:
Πτήση ελευθέρας διαδρομής, πτήση ελεύθερου τριγώνου και τριγώνου FAI

3.

Γενικοί Κανόνες

3.1

Διεξαγωγή.
Ο τόπος διεξαγωγής της κάθε αγωνιστικής ημέρας μπορεί να είναι οπουδήποτε στην Ελληνική επικράτεια, τηρουμένων πάντα των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και των σχετικών κανονισμών.

3.2

Απόρριψη συμμετοχής.
Η επιτροπή Αιωροπτερισμού διατηρεί απολύτως το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής
οποιουδήποτε πιλότου που θα κρίνει πως η συμμετοχή του δεν είναι έγκυρη.

3.3

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο www.hang-gliding.eu άμεσα μετά την
μεταφορά του track-log στον server.
Το Track-log της κάθε πτήσης πρέπει να υποβάλλεται στο www.hang-gliding.eu το αργότερο επτά (7) ημέρες από την διεξαγωγή της πτήσης. Κάθε track-log που υποβάλλεται
μετά από αυτή την προθεσμία δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν στην βαθμολογία.
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4.

Κανονισμοί πτήσης και ασφαλείας

4.1

Συμμόρφωση με τον νόμο
Απαιτείται από κάθε διαγωνιζόμενο να συμμορφώνεται με του νόμους του Ελληνικού
Κράτους και τους Κανονισμούς της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας .

4.2

Προετοιμασία για την πτήση
Πριν από κάθε πτήση, ο πιλότος είναι υποχρεωμένος να κάνει έλεγχο στο αιωρόπτερο
του. Εάν δεν τηρεί τις προδιαγραφές πλοϊμότητάς του οφείλει, ο πιλότος, να φροντίσει για
την επισκευή του προκειμένου να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του πριν απογειωθεί. Πριν την απογείωση κάθε πιλότος θα υποβάλλεται σε έλεγχο του κρεμάσματός του
(hang check).

4.3

Περιορισμοί πτήσης
Κάθε αιωρόπτερο θα πετάει στα πλαίσια των περιορισμών που ορίζει ο κατασκευαστής
τους. Απαγορεύεται κάθε ελιγμός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους άλλους διαγωνιζόμενους, ή το κοινό. Απαγορεύονται τα ακροβατικά.

4.4

Προστατευτικός εξοπλισμός
Κάθε πιλότος θα φοράει ένα κατάλληλο προστατευτικό κράνος και θα φέρει ένα εφεδρικό
αλεξίπτωτο σε όλες τις πτήσεις.

4.5

Πτήση σε σύννεφα.
Απαγορεύεται η πτήση στα σύννεφα . Απαγορεύεται τα αιωρόπτερα να φέρουν γυροσκόπια ή άλλο εξοπλισμό που να επιτρέπει την πτήση χωρίς οπτική επαφή με το έδαφος.

5.

Βαθμολόγηση

5.1

Η βαθμολογία θα γίνει με το σύστημα Leonardo και θα βαθμολογείτε η καλύτερη
επίδοση σε:
Ελεύθερη πτήση – Τρίγωνο Ελεύθερο - Τρίγωνο FAI.

5.2

Σκόρ.
Τύπος πτήσης
Ελεύθερη πτήση
Τρίγωνο ελεύθερο
Τρίγωνο FAI

Συντελεστής
1,5
1,75
2

XC Απόσταση
Απόσταση σε Κμ.
Απόσταση σε Κμ.
Απόσταση σε Κμ.

Σκόρ
=Συντελεστής
επί απόσταση

6.

Πιστοποίηση Αγωνιστικής Πτήσης

6.1

Σύμφωνα με το Section 7 (έτους 2016), η πιστοποίηση της Αγωνιστικής πτήσης
γίνεται μόνο με την χρήση GPS.
Η Επιτροπή Αιωροπτερισμού έχει ορίσει ως επιτρεπτές συσκευές κάθε όργανο GPS ;ή
GPS σε κινητό τηλέφωνο ή GPS σε υπολογιστή παλάμης. Σε περίπτωση κατεστραμμένου ή ελλιπούς track-log ο κάθε πιλότος είναι υπεύθυνος για την προσκόμιση αρχείου
από εφεδρικό GPS.

6.2

Είναι ευθύνη του πιλότου να έχει στην κατοχή του ένα λειτουργικά κατάλληλο GPS,
και να τοποθετήσει σε αυτό τις κατάλληλες παραμέτρους.

7.

Διακρίσεις

7.1

ΝΙΚΗΤΗΣ του «FreeFly Cup»
Για την ανάδειξη του ΝΙΚΗΤΗ 2016, επιλέγονται για τον κάθε πιλότο οι δέκα καλύτερες
βαθμολογικά πτήσεις της αγωνιστικής περιόδου για το 2016. Ο πιλότος με τους περισσότερους βαθμούς στον τελικό πίνακα κατάταξης κηρύσσεται ΝΙΚΗΤΗΣ του «FreeFly Cup»
για το έτος 2016
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7.2

Κύπελλα και Βραβεία
Θα απονεμηθούν Κύπελλα στον 1ο 2ο και 3ο νικητή.

8.

Ασφάλιση

8.1

Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι
για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Θα πρέπει οι αθλητές να ασφαλιστούν για αστική ευθύνη είτε μέσω του Σωματείου τους για την ασφάλεια INTERLIFE που προσφέρει η
ΕΛΑΟ, είτε ατομικά στην ασφαλιστική εταιρεία που επιθυμούν (AXA, κλπ). Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να κατατεθεί υποχρεωτικά και αντίγραφο του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να φαίνονται τόσο οι όροι όσο και η συμμετοχή του συμμετέχοντος στο συμβόλαιο αυτό καθώς και μία έγγραφη βεβαίωση ασφάλισης της ασφαλιστικής τους εταιρίας με ημερομηνία έκδοσης Οι όροι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
ισοδύναμοι σε όλο το εύρος κάλυψης με το συμβόλαιο της ΕΛΑΟ.

8.2

Δυνατότητα ασφάλισης για αστική ευθύνη
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ από τους διοργανωτές των αγώνων γι’ αυτό πρέπει να προβείτε εγκαίρως μέσω του Σωματείου σας για την έγκαιρη ασφάλισή σας – δείτε την
σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα http://www.hang-gliding.gr/newsflashes/nea/asphalisiathleton.html .

8.3

Όλοι οι συμμετέχοντες σε αγώνες πρέπει
να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα σε αναγνωρισμένο ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο (ΙΚΑ, OAEE κτλ) ή ιδιωτικό, την οποία θα δηλώσουν σε σχετικό έντυπο στην επιτροπή αιωροπτερισμού μέσω της αερολέσχης τους.

9

Παράπονα – διαμαρτυρίες.

9.1

Παράπονα ή διαμαρτυρίες υποβάλλονται στην Επιτροπή Αιωροπτερισμού από
τον αθλητή
Θα πρέπει να γίνει με την ελάχιστη καθυστέρηση και θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες επιλύονται από τον βαθμολογητή.

10.

Ενστάσεις

10.1

Αν ο παραπονούμενος δεν ικανοποιηθεί
Αν ο παραπονούμενος δεν ικανοποιηθεί με το αποτέλεσμα του παραπόνου ή της διαμαρτυρίας, ο αθλητής μπορεί να υποβάλει ένσταση στην επιτροπή.

10.2

Υποβολή ένστασης.
Η Ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα από τον αθλητή στην επιτροπή εντός του χρονικού ορίου των 15 ημερών από την υποβολή της πτήσης υποβάλλοντας συγχρόνως και το Παράβολο Ένστασης. Η Ένσταση πρέπει να αναφέρει το άρθρο του κανονισμού στο οποίο έγινε η παράβαση. Το Παράβολο Ένστασης καθορίζεται
στην τιμή των 50 €. Η Επιτροπή, συνεδριάζει και εκδίδει απόφαση εντός δέκα ημερών
από την υποβολή της ένστασης. Εάν δικαιωθεί η ένσταση επιστρέφεται το Παράβολο
Ένστασης στον διαγωνιζόμενο, εάν δε απορριφθεί τότε παραμένει στο ταμείο του οργανωτή. Εάν αποσυρθεί η ένσταση πριν την εκδίκασή της το Παράβολο επιστρέφεται.

10.3

Απόφαση Επιτροπής.
Η απόφαση της Επιτροπής θα αποσταλεί στον αθλητή.

10.4

Έφεση
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Κάθε διαγωνιζόμενος πιλότος μπορεί να ασκήσει έφεση για κάθε απόφαση της Επιτροπής που αφορά τον αγώνα. Η έφεση πρέπει να γίνει εγγράφως εντός 5 ημερών από την
ανακοίνωση της απόφασης συνοδευμένη από το τριπλάσιο παράβολο της πρώτης ένστασης και από όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Το Παράβολο Έφεσης καταβάλλεται στο
ταμείο της Ε.Λ.Α.Ο. Πρέπει να απευθύνεται στην Ανώτατη Ελλανόδικο Επιτροπή της
ΕΛΑΟ που αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο Αγώνων της Ε.Λ.Α.Ο., τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Αιωροπτερισμού και ένα τρίτο μέλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της
Ε.Λ.Α.Ο.
Η απόφαση της Ανώτατης Ελλανοδίκου Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της ένστασης και είναι τελεσίδικη.__
ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2016
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