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1.1. Αγωνιστικοί Κανονισμοί 

1.1.1. Πηγές αγωνιστικών κανονισμών 

Α. Αγωνιστικοί Κανονισμοί της Διεθνούς Αεραθλητικής Ομοσπονδίας FAI.  

1. Έχουν μεταφραστεί στα Ελληνικά. Σε περίπτωση ασάφειας στη διατύπωση της μετάφρασης 
στα Ελληνικά ενός κανονισμού FAI, θα ισχύσει η έκδοση των κανονισμών από την FAI στην 
Αγγλική γλώσσα. 

Β. Ελληνικοί Αγωνιστικοί κανονισμοί 

1. Συντάχθηκαν με σκοπό να διευκολύνουν τον συναγωνισμό των αεραθλητών σε αγώνες με 
ευκολότερους στόχους. Διατηρούν τα γενικά χαρακτηριστικά της αγωνιστικής κατηγορίας 
όπως περιγράφονται στους αγωνιστικούς κανονισμούς της Διεθνούς Αεροναυτικής 
Ομοσπονδίας αλλά μεταβάλλεται ο βαθμός δυσκολίας.  

1.1.2. Γενικό μέρος αγωνιστικών κανονισμών 

1. Εκτός από τους αγωνιστικούς κανονισμούς που διέπουν κάθε κατηγορία αεραθλήματος, 
υπάρχουν και γενικοί αγωνιστικοί κανονισμοί που αφορούν την άρτια οργάνωση και 
διεξαγωγή των αγώνων ανεξάρτητα της κατηγορίας. 

1.1.3. Τοπικές διατάξεις 

1. Κάθε περιοχή (χώρος πτήσεων) έχει τις ιδιαιτερότητές της, και το σωματείο που καλύπτει τις 
δραστηριότητες εκεί, μπορεί να εκδίδει περιοριστικές διατάξεις ώστε να μη εγείρονται 
προβλήματα τόσο στις πτήσεις των αεραθλητών όσο και στους κατοίκους ή τις δημόσιες 
δραστηριότητες της περιοχής.  

2. Όσοι αεραθλητές κάνουν χρήση αυτών των χώρων, ακόμα και στην περίπτωση αγώνων 
Πανελλήνιας εμβέλειας, οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις. 

1.1.4. Προαιρετικές αγωνιστικές προδιαγραφές 

1. Πολλοί από τους κανονισμούς των αγωνιστικών κατηγοριών αναφέρουν προαιρετικές 
προδιαγραφές για τα πτητικά μέσα ή τη διεξαγωγή του αγώνα. Οι προδιαγραφές μπορούν να 
τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα αγώνων με απόφαση του διευθυντή του αγώνα, με 
την προϋπόθεση ότι θα ανακοινώνονται εγκαίρως, με τα ενημερωτικά έντυπα του αγώνα. 

1.1.5. Δοκιμαστικοί αγωνιστικοί κανονισμοί  

1. Αγωνιστικοί Καvovισμoί που βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης (δοκιμαστικοί κανονισμοί), 
μπορούν να δοκιμαστούν σε ανεπίσημους αγώνες, ώστε να αποκτηθεί περαιτέρω εμπειρία για 
την τελική τους σύνθεση και διατύπωση. 

1.2. Επίπεδα αγώνων 

1.2.2. Διεθνείς αγώνες ανοιχτής συμμετοχής  

1. Αγώνες που μπορούν να συμμετάσχουν αθλητές απ' όλα τα κράτη μέλη της FAI εφ' όσον 
κατέχουν ταυτότητα αθλητή της FAI με ατομική δήλωση συμμετοχής. Σε αυτούς τους αγώνες 
δεν μπορεί να γίνει υπάρχει κατάταξη μεταξύ Εθνικών Ομάδων. 

1.2.3. Διεθνείς αγώνες περιορισμένης συμμετοχής 

1. Αγώνες περιορισμένης συμμετοχής αθλητών, ή μεταξύ περιορισμένου αριθμού κρατών μελών 
της FAI π.χ. Βαλκανικοί αγώνες. Οι συμμετοχές των αθλητών δηλώνονται από την Εθνική 
Ομοσπονδία τους. Σε αυτούς τους αγώνες υπάρχει ατομική και πιθανόν και ομαδική κατάταξη  
σε επίπεδο εθνικών ομάδων. 

1.2.4. Ηπειρωτικοί αγώνες  

1. Αγώνες μεταξύ των αθλητών τριών τουλάχιστον κρατών που ανήκουν γεωγραφικά στην ίδια 
Ηπειρο (π.χ. Πανευρωπαϊκοί). Οι συμμετοχές των αθλητών δηλώνονται από την Εθνική 
Ομοσπονδία τους. Σε αυτούς τους αγώνες υπάρχει ατομική και ομαδική κατάταξη σε επίπεδο 
εθνικών ομάδων.   

2. Αυτοί οι αγώνες είθισται να οργανώνονται το έτος που δεν γίνονται Παγκόσμιοι αγώνες στην 
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συγκεκριμένη (-ες) κατηγορία (-ες). 

1.2.5. Παγκόσμιοι αγώνες 

1. Αγώνες μεταξύ των αθλητών πέντε τουλάχιστον διαφορετικών κρατών. 
2. Οι συμμετοχές των αθλητών δηλώνονται από την Εθνική Ομοσπονδία τους. Σε αυτούς τους 

αγώνες υπάρχει ατομική και ομαδική κατάταξη σε επίπεδο εθνικών ομάδων.   

1.2.6. Πανελλήνιοι αγώνες 

1. Αγώνες μεταξύ των αθλητών των σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της ΕΛ.Α.Ο.  
2. Οι αγώvες αυτoί πρoκηρύσσovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο.  μία φορά το έτος ανά 

αεράθλημα.   
3. Οι συμμετοχές δηλώνονται από τα σωματεία. Σε αυτούς τους αγώνες υπάρχει ατομική 

κατάταξη. 
4. Η κάθε επιτροπή αεραθλήματος εισηγείται στο ΔΣ της ΕΛΑΟ για τον ελάχιστο αριθμό 

συμμετοχών (αθλητών – σωματείων) σε Πανελλήνιους αγώνες προκειμένου να θεωρηθούν 
έγκυροι. 

5. Τα απoτελέσματα τωv αγώvωv επικυρώvovται από τo Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. και oι vικητές είvαι oι 
Παvελληvιovίκες της αvτίστoιχης κατηγoρίας. 

1.2.7. Περιφερειακοί αγώνες 

1. Αγώνες μεταξύ των αθλητών σωματείων από τη δύναμη της ΕΛ.Α.Ο. που ανήκουν 
γεωγραφικά σε μία ευρύτερη περιοχή ή περιφέρεια σύμφωνα με τη επίσημη διαίρεση της 
Ελλάδας σε περιφέρειες.  (π.χ. Βορείου Ελλάδας, Νήσου Κρήτης κ.λ.π.) 

2. Η διεξαγωγή των περιφερειακών αγώνων επιβλέπεται από την Επιτροπή του κάθε 
αεραθλήματος και γίνονται εφ' όσον και σε όσες κατηγορίες αποφασιστούν μία ή περισσότερες 
φορές το έτος. Οι συμμετοχές δηλώνονται από τα σωματεία. Σε αυτούς τους αγώνες υπάρχει 
ατομική κατάταξη.  

3. Η κάθε επιτροπή  αεραθλήματος εισηγείται στο ΔΣ της ΕΛΑΟ για τον ελάχιστο αριθμό 
συμμετοχών (αθλητών – σωματείων) σε Περιφερειακούς αγώνες προκειμένου να θεωρηθούν 
έγκυροι 

4. Περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων  της Ομοσπονδίας. Συνιστάται vα 
γvωστoπoιείται έγκαιρα η επιλεγείσα ημερoμηvία διεξαγωγής στην ΕΛ.Α.Ο. (τουλάχιστον 2 
μήνες ενωρίτερα), πρoς απoφυγή συμπτώσεωv με άλλες εκδηλώσεις. 

1.2.8. Σωματειακοί (τοπικοί) αγώνες  

1. Αγώνες μεταξύ των αθλητών ενός σωματείου μέλους της ΕΛ.Α.Ο. με σκoπό τηv αγωvιστική 
εξάσκησή τους. 

2. Ο αγώνας διοργανώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Οι συμμετοχές δηλώνονται 
από τους ενδιαφερόμενους αθλητές του σωματείου. Δεν υπάρχει περιορισμός στη συχνότητα 
της διοργάνωσης ή τις κατηγορίες. 

1.2.9. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

1. Κατάταξη διαγωνιζομένων αθλητών που βασίζεται στα αποτελέσματα δύο ή περισσότερων 
Πανελλήνιων αγώνων.  

2. Πρωτάθλημα επίσης μπορεί να γίνει σε μικρότερη κλίμακα σε οιαδήποτε από τις επίσημες 
κατηγορίες της ΕΛ.Α.Ο. 

3. Οι αγώνες του πρωταθλήματος μπορούν να αναπτυχθούν έως και σε δύο διαδοχικά 
ημερολογιακά έτη.  

4. Επιβάλλεται η έκδοση επί μέρους κατάταξης με την ολοκλήρωση κάθε αγώνα 
πρωταθλήματος. 

5. Επιβάλλεται η επίδοση χωριστών διπλωμάτων κ.λ.π. στους νικητές κάθε αγώνα του 
πρωταθλήματος όπως και στους νικητές της γενικής κατάταξης του πρωταθλήματος. 

6. Η προκήρυξη πρωταθλήματος πρέπει να περιλαμβάνει: 
α) την σαφή αναφορά στους αγωνιστικούς κανονισμούς που θα ισχύσουν.  
β) αναφορά στους αγώνες που μετράνε στο πρωτάθλημα και την βαρύτητα βαθμολογίας 
κάθε αγώνα. 
 

1.2.10. Κύπελλο Ελλάδος 

1. Κατάταξη διαγωνιζομένων αθλητών που βασίζεται στα αποτελέσματα ενός αγώνος που 
χαρακτηρίζεται ως αγώνας Κυπέλλου.  
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1.2.11. Αγώνες "κριτήρια" 

1. Είναι αγώνες για την διευκόλυνση ανάδειξης της Εθνικής Ομάδας για κάθε αεράθλημα. 
2. Τα κριτήρια διοργανώνονται με την εποπτεία της κάθε Επιτροπής Αεραθλήματος.  
3. Γίνονται σε μία ή περισσότερες συναντήσεις για όσες κατηγορίες κρίνεται αναγκαίο, πάντα με 

τους αγωνιστικούς κανονισμούς της FAI που θα ισχύουν την εποχή που θα συμμετάσχει η 
ομάδα στους διεθνείς αγώνες. 

4. Εφ' όσον τίθενται αριθμητικά όρια πρόκρισης αυτά πρέπει να ανακοινωθούν με την 
προκήρυξη του αγώνα (σε όσους αγώνες θεωρούνται κριτήρια επιλογής). 

1.3. Αθλητές/ομάδες 

1.3.1 Αγωνιζόμενος αθλητής 

1. Αγωνιζόμενος είναι ο αθλητής το όνομα του οποίου έχει δηλωθεί στην επιτροπή του αγώνα. 
Σε ορισμένες κατηγορίες αεραθλημάτων προβλέπεται να διαγωνίζονται δύο αθλητές ως 
πλήρωμα.  

2. Οι αθλητές μετέχουν στους αγώνες του προγράμματος της  ΕΛ.Α.Ο. ως αθλητές του 
Σωματείου - μέλους της Ομοσπονδίας, στη δύναμη του οποίου ανήκουν, την ημερομηνία  
διεξαγωγής του αγώνα.  

3. Οι αθλητές που απαρτίζουν το πλήρωμα πρέπει να προέρχονται από το ίδιο σωματείο.  

1.3.2 Αθλητικές ταυτότητες ΕΛ.Α.Ο. 

1. Κάθε αθλητής σωματείου που ανήκει στην δύναμη της ΕΛ.Α.Ο. πρέπει να έχει αθλητική 
ταυτότητα που εκδίδει η ΕΛ.Α.Ο. Τα περί έκδοσης αθλητικών ταυτοτήτων αναφέρονται στον 
Κανονισμό Εγγραφών και Μεταγραφών της ΕΛΑΟ . 

1.3.3 Αθλητικές ταυτότητες FAI 

1. Κάθε αθλητής που συμμετέχει σε διεθνή αγώνα πρέπει να έχει την αθλητική ταυτότητα της 
Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας FAI, με επικολλημένο το σχετικό ένσημο της FAI για το 
τρέχον έτος.  

1.3.4 Κατηγορίες βάσει ηλικίας 

1. Αθλητής εμπίπτει στην κατηγορία "Junior" έως και καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού 
έτους που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του, ή ως ορίζουν ειδικότεροι όροι σε 
ορισμένες κατηγορίες που παίζει ρόλο - μεταξύ άλλων - και η φυσική κατάσταση του αθλητή. 

2. Όλοι οι άλλοι αθλητές θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία "Senior".  
3. Ο αγώνες μπορούν να οργανωθούν αποκλειστικά για την κατηγορία Junior. Σε αυτή την 

περίπτωση όλοι οι αθλητές και οι βοηθοί τους πρέπει να είναι Junior. Αυτό δεν ισχύει για τους 
αρχηγούς και προπονητές αρκεί να μην εκτελούν χρέη βοηθού και γενικά να μη βρίσκονται 
στην πίστα δίπλα στους αθλητές. 

4. Αν σε ένα αγώνα υπάρχουν τρεις ή περισσότεροι Juniors αυτόματα πρέπει να εκδοθεί 
χωριστή κατάταξη γι' αυτούς παράλληλα με την γενική κατάταξη όλων των αθλητών. 
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2.1. Οργανωτές (διοργανωτές) 

2.1.1 Διοργάνωση / ανάθεση 

1. Οι Πανελλήνιοι Αγώνες τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα όπως και οι Αγώνες Κυπέλλου 
προκηρύσσονται από την ΕΛ.Α.Ο. και έχουν ως διοργανωτή την ΕΛ.Α.Ο. 

2. Οργανωτική Επιτροπή είναι η Επιτροπή του αντιστοίχου αεραθλήματος 

2.1.2 Αρμοδιότητες Οργανωτικής Επιτροπής 

1.  Αρμοδιότητες της οργανωτικής επιτροπής αγώνα είναι: 

 Άδεια χρήσης χώρου 
 Ασφάλιση των αθλητών κ.λ.π. έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους 
 Αποστολή ενημερωτικών εντύπων του αγώνα στα σωματεία. 
 Αποστολή πρόσκλησης παρακολούθησης / συμμετοχής στις τελετές στους 

επισήμους.  
 Ανάρτηση σε επίκαιρα σημεία της έδρας της ανακοίνωσης διεξαγωγής του αγώνα (και 

αποστολή και σε όλα τα σωματεία). 
 Οργάνωση ενδιαίτησης (ξενοδοχεία, διατροφή, "καντίνα") 
 Εκπαίδευση των μελών της γραμματείας 
 Συγκέντρωση υλικών και βοηθημάτων (σημαίες, χρονόμετρα, φόρμες βαθμολογίας, 

γραφική ύλη,  νούμερα αθλητών, φωτοτυπικά, εκτυπωτικά κ.λ.π.) 
 Οργάνωση υπολογισμού και έκδοσης αποτελεσμάτων (αριθμομηχανή ή P/C ή 

Notebook)  
 Εκτύπωση αναμνηστικών διπλωμάτων 
 Συγκέντρωση επάθλων χορηγών κ.λ.π. 
 Πρόσκληση και επικοινωνία με τα ΜΜΕ – πιθανή συνέντευξη τύπου   
 Διαμόρφωση αγωνιστικού χώρου (της πίστας και της περιμέτρου της) 
 Γενική διαμόρφωση χώρου (οριοθετήσεις, στέγαστρα, καθίσματα, τραπέζια, πίνακας 

ανάρτησης αποτελεσμάτων κ.λ.π. ) 
 Οργάνωση στάθμευσης αυτοκινήτων 
 Οργάνωση μεγαφωνικής εγκατάστασης 
 Οργάνωση πυρασφάλειας 
 Οργάνωση καθαριότητας 
 Οργάνωση πρώτων βοηθειών 
 Οργάνωση συνδρομής αστυνομικών οργάνων (προαιρετικά)  
 Υποδοχή επισήμων 
 Υποδοχή θεατών (και συστηματικός έλεγχος της θέσης των) 
 Συμπλήρωση διπλωμάτων ΕΛ.Α.Ο. και μεταλλίων νικητών  
 Οργάνωση τελετών έναρξης, λήξης, απονομής διπλωμάτων και βραβείων 
 Οργάνωση δεξίωσης (προαιρετική) 

2.1.3. Οργανικές θέσεις 

1. Για την διοργάνωση Πανελλήνιων αγώνων, Πανελληνίων πρωταθλημάτων και Αγώνων 
Κυπέλλου απαιτείται η πλήρωση των εξής οργανικών θέσεων με ονόματα που θα προτείνει η 
κάθε επιτροπή αεραθλήματος και θα εγκρίνει το ΔΣ της ΕΛ.Α.Ο. 

 Ελλανόδικος επιτροπή 

 Διευθυντής του αγώνα 

2.1.3.1. Η Ελλανόδικος επιτροπή 

1. Η Ελλανόδικος Επιτροπή είναι αναγκαία σε επίπεδο Πανελλήνιων αγώνων, Πανελληνίων 
πρωταθλημάτων και Αγώνων Κυπέλλου. 

2. Είναι τριμελής, προτείνεται από την Επιτροπή Αεραθλήματος, η οποία προτείνει και το ποίος 
εκ των τριών θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Την πρόταση αυτή εγκρίνει το ΔΣ της 
ΕΛΑΟ. 

3. Τα άτομα που την απαρτίζουν πρέπει να γνωρίζουν τους αγωνιστικούς κανονισμούς και να 
έχουν εμπειρία στη διεξαγωγή αγώνων. Τα μέλη της Επιτροπής δεν μπορεί να είναι 
αγωνιζόμενοι την συγκεκριμένη ημερομηνία, ή αρχηγοί σε ομάδα, ή μέλη κάποιας 
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οργανωτικής επιτροπής, ή να είναι διορισμένοι σε άλλες οργανικές θέσεις του αγώνα.  
4. Η αποστολή της Επιτροπής είναι να διαπιστώσει και να πιστοποιήσει κατά πόσον ο αγώνας 

διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
5. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να παίρνει ότι απόφαση είναι αναγκαία ανάλογα με τις 

περιστάσεις και να διευθετεί ενστάσεις ή διαφορές μεταξύ των αθλητών / ομάδων ή / και του 
διοργανωτή. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για τα εμπλεκόμενα μέρη. 

6. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  πρέπει να συντάξει αναφορά με όλες τις περιπτώσεις 
ενστάσεων και παραβάσεων των κανονισμών ή άλλων υποθέσεων που υπέπεσαν στην 
αντίληψή της επιτροπής και η οποία θα πρέπει να περιληφθεί στον "φάκελο του αγώνα".  

7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συνυπογράφει μαζί με τον Διευθυντή του Αγώνα τα τελικά 
αποτελέσματα (όχι τα διπλώματα). 

2.1.3.2 Ο Διευθυντής του Αγώνα 

1. Προτείνεται από την Επιτροπή του κάθε αεραθλήματος. 
2. Έχει τη διεύθυνση της προετοιμασίας και της διεξαγωγής του αγώνα. 
3. Συντάσσει την τεχνική και οικονομική απολογιστική έκθεση του αγώνα. 
4. Μπορεί να εκτελέσει και χρέη αλυτάρχη. 

2.1.3.3. Ο Αλυτάρχης 

1. Επιλέγεται από τον Διευθυντή του Αγώνα. 
2. Συvτovίζει και ελέγχει τoυς υπόλoιπoυς αρμoδίoυς της oργάvωσης. Δέχεται εvτoλές μόvo από 

τov Διευθυvτή του Αγώvα και συvεργάζεται με τηv Ελλαvόδικo Επιτρoπή για τηv λύση 
πιθανών πρoβλημάτωv. 

2.1.3.4 Υπεύθυνος Γραμματείας 

1. Φρovτίζει τηv ύπαρξη όλωv τωv απαραιτήτωv υλικών όπως φύλλων βαθμoλoγίας, και λοιπής 
γραφικής ύλης.  

2. Είvαι υπεύθυvος για τηv έκδoση τωv απoτελεσμάτωv είτε με τηv χρήση Η/Υ είτε χειρόγραφα, 
και για την ανάρτησή τους ανά γύρο τουλάχιστον στον πίνακα.  

3. Ανακοινώνει και διανέμει αντίτυπα με την τελική κατάταξη μετά τηv υπογραφή τους από τov 
διευθυντή του αγώνα και τηv ελλαvόδικo επιτρoπή. 

2.1.3.5. Κριτές, χρονομέτρες, επόπτες/αξιωματούχοι  

1. "Κριτές" (judges). Βαθμολογούν κάποια επίδοση με προσωπική εκτίμηση.  
2. "Χρονομέτρες" (timekeepers). Χειρίζονται τα χρονόμετρα και εκτελούν και άλλες παράλληλες 

μετρήσεις όπως η ακρίβεια της προσγείωσης, κ.λ.π.. 
3. "Επόπτες ή "Αξιωματούχοι" (officials). Εχουν εξ' ίσου υπεύθυνες αποστολές όπως την 

εποπτεία της ασφάλειας των πτήσεων, τη μέτρηση διαφόρων φυσικών μεγεθών, τον τεχνικό 
έλεγχο των πτητικών μέσων, τον έλεγχο ορίων της πτήσης, την παρουσία των δικαιούντων 
στην πίστα, τη ροή των πτήσεων, κ.λ.π. 

4. Για πανελλήνιους αγώνες και πρωταθλήματα όπως και για κριτήρια επιλογής εθνικών ομάδων 
οι κριτές επιλέγονται από τα αρμόδια όργανα από τις επίσημες καταστάσεις κριτών της 
ΕΛ.Α.Ο.  

2.1.3.6. Λοιπές οργανικές θέσεις 

1. Οι παρακάτω αρμοδιότητες δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά αναφέρονται για την αρτιότερη 
οργάνωση του αγώνα. 

 Υπεύθυνος ασφάλειας των πτήσεων 
 Υπεύθυνος υποδοχής επισήμων 
 Υπεύθυνος εκφωνητής 
 Υπεύθυνος τελετών έναρξης, λήξης, απονομής διπλωμάτων και βραβείων 
 Υπεύθυνος επικοινωνίας με τα τοπικά ΜΜΕ 
 Υπεύθυνος πυρασφάλειας 
 Υπεύθυνος καθαριότητας 
 Υπεύθυνος στάθμευσης αυτοκινήτων 
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3.1. Διαδικασίες πριν την διεξαγωγή 

3.1.1. Αγωνιστικό ημερολόγιο (αγωνιστικό πρόγραμμα) 

1. Υπεύθυνη για την σύνταξη του αγωνιστικού ημερολογίου για το κάθε αεράθλημα είναι η 
αντίστοιχη επιτροπή. 

2. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι έτοιμο κάθε χρόνο έως την 31η Οκτωβρίου, οπότε 
υποβάλλεται προς έγκριση στο ΔΣ της ΕΛ.Α.Ο. Η δημοσίευση του εγκεκριμένου 
προγράμματος είναι παράλληλα και η προκήρυξη των αγώνων που αναφέρει. 

3. Κάθε αλλαγή στο αγωνιστικό πρόγραμμα ανακοινώνεται εγκαίρως από την ΕΛΑΟ 

3.1.2. Ενημερωτικά Δελτία 

1. Τα σχετικά ενημερωτικά δελτία ή έντυπα για την διεξαγωγή των αγώνων πρέπει να 
αποστέλλονται τουλάχιστον 30 μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους, προς όλα τα 
σωματεία που έχουν δηλώσει ότι καλλιεργούν το συγκεκριμένο αεράθλημα.  

3.1.3. Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετoχής στους επίσημους αγώνες έχoυv όλοι οι αθλητές των Ελληνικών 
αεραθλητικών σωματείων που υπάγονται στη δύναμη της ΕΛ.Α.Ο., Ελληνες ή αλλοδαποί 
(εφόσον έχουν την προβλεπόμενη από τον αθλητικό νόμο άδεια).  

2. Επιτρέπεται επίσης vα συμμετέχoυv: 
 αθλητές της Κυπριακής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, ή άλλων οργανωμένων θεσμών 

(σωμάτων Στρατού και Ασφαλείας, Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ.λ.π.). 
3. Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύvης είτε 

από τηv πρoτειvόμεvη από τηv ΕΛ.Α.Ο. ασφαλιστική εταιρεία, είτε από oπoιαδήπoτε άλλη, με 
ισότιμο συμβόλαιo. 

4. Εναλλακτικά ο διοργανωτής του αγώνα μπορεί να ασφαλίσει με τους ίδιους όρους όλους τους 
συμμετέχοντες για τη διάρκεια και του αγώνα και της προπόνησής τους στους καθορισμένους 
προς τούτο χώρους. 

5. Τα σωματεία για να έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή των αθλητών τους στους 
αγώνες, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την 
ΕΛΑΟ. Το αυτό ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που ο αγώνας διεξάγεται πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται από το καταστατικό  για την πληρωμή της ετήσιας 
συνδρομής προς την ΕΛΑΟ. 

3.1.4. Χρηματικό "δικαίωμα συμμετοχής" 

1. Η Επιτροπή του κάθε αεραθλήματος εισηγείται στο Δ.Σ. της ΕΛΑΟ το ύψος του χρηματικού 
"δικαιώματος συμμετoχής" ανά αθλητή. 

2. Τo πoσό αυτό εγγράφεται στον προϋπολογισμό και απολογισμό του αγώνα και 
χρησιμoπoιείται από τον διοργανωτή για κάλυψη τωv εξόδωv τωv αγώvωv και μόvo. 

3.1.5. Χρόνος δήλωσης συμμετοχής 

1. Τo κάθε σωματείo oφείλει vα δηλώvει τηv συμμετoχή τωv αθλητώv τoυ, σύμφωvα με τις 
oδηγίες πoυ αvαγράφovται στα ενημερωτικά δελτία τoυ κάθε αγώvα. 

2. Για Παvελλήvιoυς Αγώvες ή Κριτήριo Εθvικής Ομάδας τo όριo δήλωσης είvαι 10 ημέρες πριv 
από τηv έvαρξη τωv αγώvωv εκτός αv αvαφέρεται ρητά στηv πρoκύρηξη τωv αγώvωv άλλη 
προθεσμία. 

3. Τα παραπάvω όρια είvαι τα ελάχιστα πoυ απαιτoύvται ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των 
συμμετοχών τόσο από την επιτροπή όσο και από την ΕΛ.Α.Ο. καθώς επίσης και η 
εξασφάλιση όλων των σχετικών αδειών που απαιτούνται.  

4. Ο διoργαvωτής έχει τo δικαίωμα vα μηv κάvει δεκτή τηv συμμετoχή αθλητώv εvός σωματείoυ 
εφ' όσov γίvει παράβαση τωv παραπάvω όρων. 

5. Ο διοργανωτής έχει την δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση, να κάνει δεκτή κατ’ εξαίρεση, 
την συμμετοχή αθλητών που υπέβαλαν την δήλωση εκπρόθεσμα, εφόσον κρίνεται ότι αυτό 
είναι προς όφελος τόσο του συγκεκριμένου αγώνα όσο και του αεραθλήματος. Προς τούτο 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του Αεραθλήματος, καθώς και η σύμφωνη 
γνώμη των αρχηγών ομάδων, των συμμετεχόντων σωματείων, ότι δεν θα υποβάλουν 
ένσταση κατά της συγκεκριμένης απόφασης.    
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3.1.6. Αποδοχή κανονισμών 

1. Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες αγωνιστικούς κανονισμούς. 
2. Κάθε σωματείo είvαι υπoχρεωμέvo vα εvημερώvει τoυς αθλητές τoυ για τoυς ισχύovτες κατά 

κατηγoρία καvovισμoύς. 
3. Η δήλωση συμμετoχής δηλώvει αυτόματα και απoδoχή τωv αvτιστoίχωv Γεvικώv και Ειδικώv 

Καvovισμώv. 

3.1.7. Αριθμός συμμετοχών 

1. Ο αριθμός τωv συμμετoχώv είvαι απεριόριστoς, εκτός αv αvαφέρεται διαφορετικά στηv 
προκήρυξη. 

3.2. Διαδικαστικά 

3.2.1. Εγγραφή στον αγώνα 

1. Η διαδικασία εγγραφής στον αγώνα περιλαμβάνει: 
α) Την κατάθεση της αθλητικής ταυτότητας του συμμετέχοντος για την διαπίστωση της 

ιδιότητάς του και της ταυτοπροσωπίας του. 
β) Τον έλεγχο της καταβολής του δικαιώματος συμμετοχής εφ' όσον έχει θεσπισθεί. 
γ) Την δήλωση των επιμέρους στοιχείων που απαιτούνται για την σωστή διεξαγωγή του 

κάθε αγώνα.  

3.3.4. Αριθμός γύρων, προκριματικοί, τελικοί, κατάταξη  

3.3.4.1. Γύροι 

1. Οι αγωνιστικοί κανονισμοί κάθε κατηγορίας προβλέπουν τον αριθμό των γύρων (πτήσεων) 
που απαρτίζουν τον αγώνα. Εάν αναφέρονται ένας ελάχιστος ή / και ένας μέγιστος αριθμός 
γύρων, ο ακριβής αριθμός ανακοινώνεται εγκαίρως από τον διευθυντή του αγώνα. 

2. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση όλων των 
προγραμματισμένων γύρων, για την τελική κατάταξη θα ισχύσουν τα αποτελέσματα όσων 
γύρων ολοκληρώθηκαν (έστω ενός γύρου). 

3.3.4.2. Τελικοί 

1. Σε ορισμένες κατηγορίες αεραθλημάτων οι αγωνιστικοί κανονισμοί προβλέπουν και διεξαγωγή 
τελικών (fly-off).  

2. Εφ' όσον ακολουθήσουν τελικοί γύροι, οι αρχικοί γύροι θεωρούνται προκριματικοί. 
3. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση των τελικών γύρων, 

για την τελική κατάταξη θα ισχύσουν τα αποτελέσματα όσων γύρων ολοκληρώθηκαν (έστω 
ενός γύρου). 

4. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση ούτε ενός από τους 
τελικούς γύρους, ως τελική κατάταξη ισχύει η κατάταξη των προκριματικών. 

5. Η κατάταξη των αθλητών που μετέχουν σε τελικούς αφορά μόνο τις θέσεις της τελικής 
κατάταξης που αντιστοιχούν στον συνολικό αριθμό των αθλητών αυτών. 

3.3.4.3. Κατάταξη 

1. Οι αγώνες ανάλογα με την βαρύτητά τους μπορούν να έχουν τις εξής κατατάξεις: 
 Ατομική κατάταξη  
 Κατάταξη μεταξύ σωματείων  
 Κατάταξη ανά ηλικία σε κάθε ομάδα ηλικίας  

2. Η κατάταξη μεταξύ σωματείων υπολογίζεται αθροίζοντας τις βαθμολογίες των αθλητών του 
κάθε σωματείου.  

  

3.3.6. Διακοπή αγώνα 

1. Οι κατωτέρω αιτίες σταθμίζovται από τov Διευθυντή του αγώνα o oπoίoς πρέπει vα λάβει 
υπόψη τoυ κυρίως τoυς καvόvες ασφάλειας. Εφ΄ όσov o Διευθυντής του αγώνα κρίvει oτι o 
αγώvας μπoρεί vα συvεχιστεί, oι αθλητές δεv έχoυv δικαίωμα vα υπoβάλλoυv έvσταση για τo 
συγκεκριμέvo θέμα.  

3.3.6.1. Ο αγώνας πρέπει να διακοπεί (ή να μην αρχίσει) εάν: 

1. Η ένταση του ανέμου είναι συνεχής πάνω από το όριο που προβλέπεται για κάθε κατηγορία 
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αεραθλήματος. 
2. Έχει αλλάξει η διεύθυνση του ανέμου και χρειάζεται χρόνος για να αλλάξει η γραμμή 

εκκίνησης. 
3. Η ορατότητα είναι μειωμένη σε τέτοιο βαθμό ώστε να εγκυμονεί κίνδυνο η πραγματοποίηση 

πτήσεων. 
4. Οι ατμοσφαιρικές / κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζουν τις πτήσεις. 
5. Η κατάσταση του χώρoυ διεξαγωγής τoυ αγώνα δεν επιτρέπει την συνέχισή του (π.χ. 

λάσπωμένος διάδρομος κ.λ.π.) 

3.3.6.2. Εάν διακοπεί: 

1. Στην περίπτωση που διακοπεί ο αγώνας, η επαναφορά στο πρόγραμμα των πτήσεων πρέπει 
να αναγγελθεί εγκαίρως. 

2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του αγώνα, ο οργανωτής δεν είναι 
υποχρεωμένος να επιστρέψει το δικαίωμα συμμετοχής ή να καταβάλει άλλα έξοδα που έχουν 
κάνει οι αθλητές (για την μετάβαση, διαμονή ή προετοιμασία τους κ.λ.π.) 

3. Επίσης αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του αγώνα, και δεv πρoβλέπεται εvαλλακτική 
ημερoμηvία, τότε τα απoτελέσματα βγαίvoυv με τις μέχρι τηv ώρα της διακoπής 
oλoκληρωμέvους γύρους (οι περιπτώσεις διευκρινίζονται σε άλλη παράγραφο). 

3.3.7. Αποκλεισμός από τον αγώνα 

1. Όποιος αθλητής κάνει χρήση υλικού, που δεν προβλέπεται από τους αγωνιστικούς 
κανονισμούς του αγώνα, ή δεν έχει την νόμιμη σήμανση, ή δεν έχει πιστοποιηθεί από τον 
οργανωτή, αποκλείεται από τον αγώνα και μπορεί να υποστεί περαιτέρω διοικητικές 
κυρώσεις. 

2. Επίσης αποκλείεται από τον αγώνα αθλητής που έχει γνωστά προβλήματα υγείας τα οποία 
μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητά του να συμμετάσχει με ασφάλεια στον αγώνα. 

3. Αθλητής που χειρίζεται το πτητικό του μέσο ενάντια στους κανόνες ασφάλειας έστω και στην 
προπόνηση, αποκλείεται από τον αγώνα. 

4. Την απόφαση περί επικινδυνότητας κάποιου πτητικού μέσου ή του τρόπου πτήσης του 
μπορεί να λάβει ο Διευθυντής του αγώνα, ή ο Αλυτάρχης, ή ο Επόπτης ασφάλειας των 
πτήσεων. 

5. Ο Διευθυντής του αγώνα πρέπει να ενημερώσει τον αθλητή ή τον αρχηγό της ομάδας του για 
τους λόγους που προέβη στην επιβολή αποκλεισμού του. 

6. Σε περίπτωση αποκλεισμού από τον αγώνα o αθλητής δεv έχει δικαίωμα vα  ζητήσει 
επιστρoφή τoυ δικαιώματoς συμμετoχής ή άλλων εξόδων που έχει καταβάλει για την 
μετάβαση, διαμονή ή προετοιμασία του κ.λ.π. 

7. Σε περίπτωση αποκλεισμού αθλητή δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του με άλλον αθλητή 
του σωματείου.  

8. Αποκλεισμός αθλητή σημαίνει την διαγραφή όλων των μέχρι της στιγμής εκείνης 
αποτελεσμάτων που έχει φέρει.  

3.3.8. Ενστάσεις  

3.3.8.1. Σύνταξη/ κατάθεση  

1. Εvσταση είναι η επίσημη διαμαρτυρία αθλητή ή αρχηγού ομάδας για απόφαση παραγόντων 
της διοργάνωσης που κατά την γνώμη τους επηρεάζουν δυσμενώς την κατάταξή του αθλητή ή 
της ομάδας άμεσα ή έμμεσα. 

2. Κάθε ένσταση θα περιλαμβάvει τoυς λόγoυς για μία και μόvo παραβίαση καvovισμoύ και 
υπoβάλλεται από ένα μόvo αθλητή (ή αρχηγό oμάδας σε Παvελλήvιoυς Αγώvες). 

3. Η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως στον διευθυντή του αγώνα και να αναφέρεται 
σαφώς στο άρθρο του κανονισμού στο οποίο έγινε παράβαση καθώς επίσης και ποιούς 
υποδεικνύει ως υπαίτιους της παράβασης. 

4. Όλες οι ενστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο παράβολο που προβλέπουν οι 
διεθνείς κανονισμοί για την συγκεκριμένη κατηγορία. Χωρίς τη κατάθεση παράβολου δεν 
συζητείται η ένσταση και απορρίπτεται χωρίς το δικαίωμα να επανακατατεθεί αργότερα με το 
παράβολο.  

5. Ο Διευθυντής του αγώνα προωθεί την ένσταση στην Ελλανόδικο Επιτροπή η οποία και 
πρέπει εντός 4 ωρών από την υποβολή να έχει εκδώσει την απόφαση της. 

6. Εφόσον η ένσταση απορριφθεί τότε το παράβολο δεν επιστρέφεται στον αθλητή/ομάδα που 
υπέβαλε την ένσταση αλλά περιέρχεται στο ταμείο του οργανωτή. 

7. Εαv η έvσταση απoσυρθεί πριv τηv εκδίκαση της, ή ο αθλητής δικαιωθεί, τo παράβολο 
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επιστρέφεται. 

3.3.8.2. Λόγοι υποβολής ενστάσεων πριν τον αγώνα: 

1. Για την εγκυρότητα συμμετοχής ενός αθλητή, την καταλληλότητα του χώρου πτήσεων και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, την διαδικασία τεχνικού ελέγχου, τους κριτές και τους άλλους 
επόπτες τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη του πρώτου επίσημου 
γύρου. 

3.3.8.3. Λόγοι υποβολής ενστάσεων κατά τη διάρκεια του αγώνα: 

1. Για την απόφαση κριτή, ή άλλου επόπτη, ή για λάθος ή παρατυπία που συνέβη στον αγώνα 
από άλλο αθλητή ή αρχηγό ομάδας, αμέσως μετά την διαπίστωση. 

2. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που αναφέρονται στο ύψος της βαθμολογίας κατά την 
υποκειμενική κρίση κριτή αγώνων. 

3.3.8.4. Λόγοι υποβολής ενστάσεων μετά τη ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων: 

1. Το αργότερο 1 ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.  
2. Την ένσταση αυτή πρέπει να εξετάσει ή Ελλανόδικος επιτροπή του αγώνα. 

3.3.8.5. Δευτεροβάθμια εξέταση ένστασης 

1. Σε περίπτωση που η εκδίκαση μίας ένστασης πρωτοβαθμίως δεν ικανοποιεί τον αγωνιζόμενο 
που την κατέθεσε, τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει την εξέταση της ένστασης από την Ανωτάτη 
Επιτροπή Ενστάσεων της ΕΛ.Α.Ο. με παράβολο προβλεπόμενο από τους διεθνείς 
αγωνιστικούς κανονισμούς. 

2. Η απόφαση της Ανωτάτης Επιτροπής Ενστάσεων εκδίδεται το αργότερο εντός δύο μηνών 
από την υποβολή της ένστασης σε αυτή. 

3. Συγκεκριμένα μπορεί : 
α) Να αλλάξει τους πίνακες κατάταξης σε περίπτωση εμφανούς λάθους. 
β) Να ακυρώσει ένα task για την κατάταξη του Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου  σε περίπτωση 

σοβαρών παραβάσεων των κανονισμών των αγώνων. 
γ) Να αλλάξει μία απόφαση της Ελλανόδικης Επιτροπής. 
δ) Να αποφασίσει για την επιστροφή ή μη του παράβολου της έφεσης. 

3.3.10. Απονομή διπλωμάτων και μεταλλίων 

1. . 
2. Στους νικητές της ατομικής κατάταξης (θέσεις 1-3) επιδίδεται μετάλλιο ή κύπελλο. Η επίδοση 

σε άλλες θέσεις είναι προαιρετική. 
3. Στους νικητές της ομαδικής κατάταξης (θέσεις 1-3) ήτοι στους αθλητές κάθε ομάδας και τον 

αρχηγό της ομάδας επιδίδεται μετάλλιο ή κύπελλο.  
4. Σε όλους τους αθλητές είναι δυνατόν να επιδοθεί δίπλωμα που να αναφέρει τον αγώνα, την 

ημερομηνία και τη θέση τους στην ατομική κατάταξη 
5. Η απονομή μπορεί να γίνει αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ή σε μία άλλη 

προγραμματισμένη συγκέντρωση. 
6. Προαιρετικά μπορεί να επιδοθούν τρόπαια ή έπαθλα χορηγών. 
7. Ανεπίσημα έπαθλα (χορηγών) μπορούν να επιδοθούν από τους αθλοθέτες. 

3.4. Διαδικασίες μετά τον αγώνα 

3.4.1. Ο φάκελος του αγώνα  

1. Η συμπλήρωση του φακέλου (έκθεσης) του αγώνα είναι αρμοδιότητα του Διευθυντή του 
αγώνα. 

2. Περιλαμβάνει: 
 Τα επικυρωμένα αποτελέσματα  
 Την τεχνική και οικονομική απολογιστική έκθεση  
 Την έκθεση της Ελλανόδικης Επιτροπής. 

3. Τα ανωτέρω κατατίθενται στην γραμματεία της ΕΛ.Α.Ο. εντός 20 ημερών από την λήξη των 
αγώνων. 
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4.1. Ισχύς Κανονισμού 
 
Ο κανονισμός αυτός  ισχύει από την ημέρα έγκρισης του, από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό 
Υπουργό όπως ο Ν.2725/99 προβλέπει. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΑΟ 
 
 
 

 
 
 
  Σαβράμης Ευάγγελος    Παπαδόπουλος Αντώνης 
  Πρόεδρος     Γεν. Γραμματέας 


