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Ο κανονισµός λειτουργίας του αεραθλήµατος  

1. Σκοπός 
1. Σκοπός του κανονισµού λειτουργίας του αεραθλήµατος του αεροµοντελισµού είναι να θέσει 

τις βασικές αρχές για την οργάνωση του συγκεκριµένου αεραθλήµατος, έτσι ώστε αυτό να 
διεξάγεται µε τρόπο ασφαλή, δίκαιο και ισότιµο για όλους τους συµµετέχοντες και να 
εξασφαλίζεται συνεχώς η ευρύτερη διάδοσή του στην Χώρα µας.  

2. Εκταση εφαρµογής 
1. Ο αθλητικός αεροµοντελισµός ασκείται από αθλητές αεροµοντελιστές χρησιµοποιώντας 

ιδιόκτητα αεροµοντέλα που είτε οι ίδιοι κατασκευάζουν, είτε αποκτούν έτοιµα, ή 
αεροµοντέλα ιδιοκτησίας του σωµατείου ή της οµοσπονδίας που τους εκχωρείται η χρήση, 
µε ή χωρίς όρους.  

2. Οι πτήσεις των αεροµοντέλων γίνονται σε "µοντελοδρόµια" που οργανώνονται από τα 
σωµατεία που καλλιεργούν τον αεροµοντελισµό, ή σε άλλους κατάλληλους χώρους. 

3. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν υποχρεωτική εφαρµογή στην αθλητική δραστηριότητα 
που ασκούν: 
α) Tα αεροµοντελιστικά σωµατεία η τµήµατα σωµατείων που ασκούν το αεράθληµα του 

αεροµοντελισµού και είναι µέλη της ΕΛ.Α.Ο. 
β) Οι αθλητές αεροµοντελιστές και τα µέλη των ανωτέρω σωµατείων. 
γ) Οι προπονητές αεροµοντελισµού που ασκούν το επάγγελµα αυτό σύµφωνα µε τον 

ισχύοντα Αθλητικό Νόµο 2725/99. 

3. Χρονική ισχύς και Τροποποίηση του κανονισµού 
1. Ο κανονισµός λειτουργίας τίθεται σε ισχύ µετά από την έγκριση του από το ∆Σ της ΕΛ.Α.Ο. 

και η τήρηση του είναι υποχρεωτική.  
2. Προσθήκες, αφαιρέσεις ή τροποποιήσεις άρθρων του κανονισµού είναι δυνατόν να γίνουν 

µε πρόταση της επιτροπής προς το ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. και έγκριση ως ανωτέρω. 

4. ∆οµή του κανονισµού λειτουργίας 
Ο κανονισµός λειτουργίας δοµείται από τέσσερα µέρη 

Πρώτο µέρος 
Γενικοί κανόνες οι οποίοι συνδυάζουν και διευκρινίζουν, όπου αυτό απαιτείται, το καταστατικό 
της ΕΛ.Α.Ο., τους εσωτερικούς κανονισµούς της ΕΛ.Α.Ο., και τον ισχύοντα Αθλητικό Νόµο 
2725/99. 

∆εύτερο µέρος 
Αγωνιστικό µέρος µε τους γενικούς και ειδικούς ανά κατηγορία κανονισµούς. 

Τρίτο µέρος 
Πρόγραµµα ανάπτυξης και εξάπλωσης του αεραθλήµατος. 

Τέταρτο µέρος 
Προσαρτήµατα 
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Γενικοί κανόνες 



 

 

1. Ορισµοί 
Αεροµοντέλο (µοντέλο) 

"Αεροµοντέλο" ή απλώς "µοντέλο" είναι ένα µικρό αεροπλάνο που µπορεί µεν να πετάξει αλλά 
λόγω του µεγέθους του δεν µπορεί να µεταφέρει άνθρωπο. 

Στατικό αεροµοντέλο 

Είναι το αεροµοντέλο που δεν προορίζεται για πτήση. 
Αεροµοντελισµός 

Είναι η ενασχόληση µε την κατασκευή και την πτήση αεροµοντέλων. 
Αθλητικός αεροµοντελισµός 

Είναι ο συναγωνισµός µεταξύ των αεροµοντελιστών για την καλύτερη πτητική επίδοση ή/και την 
κατασκευή των αεροµοντέλων τους.  

Αθλητής αεροµοντελιστής 

Ο οποιοσδήποτε ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει το άθληµα του αεροµοντελισµού ως 
κατασκευαστής, χειριστής ή βοηθός, κάτοχος ∆ελτίου Αθλητικής ιδιότητος. 

Εκπαιδευόµενος αθλητής αεροµοντελιστής 

Ο αθλητής αεροµοντελιστής που βρίσκεται σε στάδιο εκπαίδευσης. Ο αθλητής µπορεί να έχει 
εκπαιδευτεί σε ένα τύπο µοντέλου, αλλά να είναι ακόµα εκπαιδευόµενος σε ένα άλλο τύπο 
µοντέλου. 

Αθλητικό Αεροµοντελιστικό  Σωµατείο 

Σωµατείο που ασκεί ή θα ασκήσει το αεράθληµα του αεροµοντελισµού αµιγώς ή µε τµήµα του. 
Προπονητές αεροµοντελισµού 

Ατοµα µε εµπειρία και γνώσεις επί του αεροµοντελισµού που ασκούν το επάγγελµα του 
προπονητή σύµφωνα µε τον ισχύοντα Αθλητικό Νόµο 2725/99. 

Εκπαιδευτές αεροµοντελισµού 

Ατοµα µε εµπειρία και γνώσεις επί του αεροµοντελισµού που βοηθούν άλλους αθλητές 
αεροµοντελιστές χωρίς επαγγελµατική σχέση (δωρεάν). 

Μοντελοδρόµιο  

Χώρος όπου τελούνται πτήσεις αεροµοντέλων. 
Κανονισµός αγώνων 

Η έννοια "κανονισµός" περιλαµβάνει όλους τους επί µέρους κανονισµούς που αφορούν την 
περίπτωση, δηλαδή τους ειδικούς κατά κατηγορία, αυτούς του γενικού µέρους και τις τοπικές 
διατάξεις. 

ΕΛ.Α.Ο. 

Ελληνική Αεραθλητική Οµοσπονδία 
FAI 

∆ιεθνής Αεροναυτική Οµοσπονδία (Federation Aeronautique Internationale) 
CIAM 

Επιτροπή Αεροµοντελισµού της FAI (Commission Internationale d' Aeromodellisme). 
Υποεπιτροπές CIAM 

Εντός της επιτροπής CIAM λειτουργούν οι υποεπιτροπές "ελεύθερης πτήσης", "κυκλικής 
πτήσης", "τ/κ ακροβατικών", "τ/κ ταχύτητας", "τ/κ ελικοπτέρων", "τ/κ ανεµοπτέρων", "τ/κ 
ηλεκτροκίνητων µοντέλων", "µακεττών", "πυραυλοµοντελισµού" και 
"πληροφόρησης/εκπαίδευσης". 



 

 

Ε.Ο. 

Εθνική Οµάδα  
ΕΠ.ΑΕ. 

Επιτροπή Αεροµοντελισµού της ΕΛ.Α.Ο. 
Νύκτα 

Το χρονικό διάστηµα που αρχίζει τριάντα λεπτά µετά την δύση του ηλίου και λήγει τριάντα λεπτά 
πριν από την ανατολή του ηλίου.  

Γκρουπ 

Είναι οµάδα αθλητών που πετάνε ταυτόχρονα.  
Τασκ 

Είναι το είδος του στόχου/επίδοσης (ή συνδυασµών τους) που προσπαθεί να πετύχει ο αθλητής 
µε το µοντέλο του εντός του χρόνου εργασίας. 

Γύρος 

Είναι το σύνολο των πτήσεων όλων των αθλητών σε ένα συγκεκριµένο τασκ, µε την 
συγκεκριµένη διαίρεσή τους σε γκρουπ. 

Υπολογισµός Επιφάνειας  

1. Συνολική επιφάνεια ορίζεται το άθροισµα των εµβαδών των ορθογώνιων προβολών της 
πτέρυγας και του οριζόντιου πτερύγιου της ουράς. 

2. Στον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται και τα τµήµατα που διασταυρώνονται µε 
την άτρακτο, ή τα νοητά τµήµατα που περιγράφονται επεκτείνοντας την γραµµή του χείλους 
προσβολής και εκφυγής έως τον άξονα συµµετρίας της ατράκτου. 

3. Η επιφάνεια µετράται µε τα πηδάλια τοποθετηµένα στην θέση που φέρουν την επιφάνεια 
των πτερύγων στο µέγιστο. 

4. Εάν υπάρχει δεύτερη επιφάνεια παράλληλα µε τις προαναφερθείσες επιφάνειες, αυτή 
προσµετράται (∆ιπλάνα, Slots κ.λ.π.). 

Πτερυγική Φόρτιση 

Είναι το πηλίκο της διαίρεσης του βάρους του αεροµοντέλου µε την τιµή της συνολικής 
επιφάνειάς του. Συνήθως χρησιµοποιούνται οι µονάδες γραµµάρια και τετραγωνικές παλάµες. 



 

 

2. Αρχές λειτουργίας της Επιτροπής 

2.1. Εκλογή / λειτουργία 
1. Η Επιτροπή Αεροµοντελισµού της ΕΛ.Α.Ο. (ΕΠ.ΑΕ.) εκλέγεται και συγκροτείται βάσει του 

καταστατικού της ΕΛ.Α.Ο.. 
2. Η ΕΠ.ΑΕ. λειτουργεί βάσει του καταστατικού, και των εσωτερικών κανονισµών της ΕΛ.Α.Ο. 

(γενικών και ειδικών περί αεροµοντελισµού - όπως ο παρών) . 

2.2. Αρµοδιότητες  
1. Ο σύνδεσµος µε την αντίστοιχη επιτροπή της FAI και η ενηµέρωση των 

σωµατείων µελών για την διεθνή δραστηριότητα, όπως εµφανίζεται από την τρέχουσα 
αλληλογραφία της ΕΛ.Α.Ο. 

2. Η σύνταξη, αναθεώρηση, έκδοση και διάδοση των αγωνιστικών, 
οργανωτικών ή άλλων κανονισµών  που διέπουν το αεράθληµα στην Ελλάδα, µέσα 
πάντοτε στα πλαίσια των ισχυόντων αντίστοιχων διεθνών κανονισµών. Οι κανονισµοί 
πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα  

3. Η κατάρτιση, σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα σωµατεία, του ετησίου 
προγράµµατος πανελλήνιων και διασυλλογικών αγώνων το οποίο µετά από έγκριση του 
∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα αγώνων της Οµοσπονδίας. 

4. Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των σωµατείων - µελών της 
Οµοσπονδίας επί του συγκεκριµένου αεραθλήµατος, η διαπίστωση των κάθε είδους 
προβληµάτων που ανάγονται στη δραστηριότητα αυτή, και η αντίστοιχη ενηµέρωση - 
εισήγηση προς το ∆.Σ. Η καταγραφή της δραστηριότητος και συγκέντρωση της σε 
στατιστικούς πίνακες, καθώς επίσης και η επικύρωση των φύλων αγώνων του 
αεραθλήµατος καθώς και η επικύρωση της ετήσιας απογραφής δραστηριότητας που 
υποβάλλεται από τα σωµατεία. 

5. Ο έλεγχος της καλής χρήσης του κάθε είδους υλικού ή µέσου της 
Οµοσπονδίας, το οποίο παραδίδεται προς χρήση στα σωµατεία ή σε αθλητές τους. 

6. Η κατάρτιση αναπτυξιακών προγραµµάτων του αεραθλήµατος, όπως 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, προγραµµάτων προµηθείας υλικού, καθώς και η κατανοµή 
και διακίνηση των διατιθεµένων υλικών και των πόρων µεταξύ των σωµατείων- µελών ή 
των αεραθλητών. 

7. Η κατάρτιση προγραµµάτων συµµετοχής σε αγώνες του εξωτερικού και 
των κριτηρίων επιλογής των εθνικών οµάδων.  

8. Η κρίση των υποβαλλοµένων δικαιολογητικών των αεραθλητών για 
απόκτηση αεραθλητικών εµβληµάτων και αναγνώριση αεραθλητικών επιδόσεων, καθώς και 
η τήρηση των αρχείων εµβληµάτων και επιδόσεων του αεραθλήµατος. 

9. Ο έλεγχος των µοντελοδρόµιων, και η πιστοποίησή τους εφ' όσον 
καλύπτουν τις προδιαγραφές ανά κατηγορία. 

10. Η ανάλυση συµβάντων και ατυχηµάτων που µπορεί να συµβούν ή 
συνέβησαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και η έκδοση ειδικού δελτίου πορισµάτων ώστε 
να πληροφορεί σωστά και υπεύθυνα για τα γεγονότα και τις αιτίες που τα προκάλεσαν. 

11. Η οργάνωση της ασφάλειας των πτήσεων σε κάθε είδους εκδηλώσεις. 
12. Η αντιµετώπιση κάθε άλλου προβλήµατος εξειδικευµένου επί του 

αεραθλήµατος. 

2.3. Συνέλευση Σωµατείων Αεροµοντελισµού 
1. Η Συνέλευση των σωµατείων που καλλιεργούν τον Αεροµοντελισµό γίνεται τουλάχιστον µία 

φορά τον χρόνο, σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από το ∆.Σ της ΕΠ.ΑΕ. 
2. Στην Συνέλευση µετέχουν µόνο τα σωµατεία που έχουν δικαίωµα συµµετοχής σύµφωνα µε 

το καταστατικό της ΕΛ.Α.Ο., µε ένα αντιπρόσωπο µέλος του αντίστοιχου τµήµατος του 
σωµατείου και µε µία ψήφο. 



 

 

3. Επίσης στην Συνέλευση µετέχει δικαιωµατικά και ο εκπρόσωπος του αεραθλήµατος στο 
∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο., µε µόνο δικαίωµα λόγου, ή προαιρετικά και µέλη του ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. 
επίσης µόνο µε δικαίωµα λόγου.  

4. Τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης της συνέλευσης ορίζονται από το ∆Σ της ΕΠ.ΑΕ. Η 
πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται στα σωµατεία, στον εκπρόσωπο του αεραθλήµατος, 
τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία σύγκλησης, και ταυτόχρονα να κοινοποιείται 
στην γραµµατεία της ΕΛ.Α.Ο.. 

5. Η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και διεξάγεται µε όσα σωµατεία είναι 
παρόντα στην συνέλευση. Τηρούνται πρακτικά από τον Γραµµατέα της ΕΠ.ΑΕ.  

6. Η Συνέλευση λαµβάνει θέση επί θεµάτων που αφορούν το αεράθληµα, αλλά οι θέσεις αυτές 
δεν είναι δεσµευτικές για το ∆.Σ. της Επιτροπής. 

2.4. Συνεδριάσεις Επιτροπής Αεροµοντελισµού 
1. Η Επιτροπή αποτελείται από τα πέντε µέλη που έχουν εκλεγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

καταστατικού, εκ των οποίων ένας εκλέγεται Πρόεδρος και ένας Γραµµατέας µε εσωτερική 
διαδικασία. 

2. Η Επιτροπή Αεροµοντελισµού συνεδριάζει  ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου της 
τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, σε τόπο, χρόνο και µε τρόπο που αποφασίζει ο Πρόεδρος 

3. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον 2 
από τα µέλη και απαραιτήτως ο Πρόεδρος (σύνολο τρία µέλη).  

4. Στις συνεδριάσεις παρίσταται δικαιωµατικά και ο εκπρόσωπος του αεραθλήµατος στο ∆.Σ. 
της ΕΛ.Α.Ο., χωρίς δικαίωµα ψήφου παρά µόνον λόγου (εκτός αν έχει και την ιδιότητα του 
εκλεγµένου µέλους της επιτροπής).  

5. Είναι δυνατόν στις συνεδριάσεις της επιτροπής να παρίστανται και µέλη του Προεδρείου της 
ΕΛ.Α.Ο. χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου παρά µόνο λόγου. 

6. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία. 
7. Ο Γραµµατέας της επιτροπής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των 

συνεδριάσεων.  

2.5. Εσωτερική διάρθρωση 
2.5.1. Εκχώρηση αρµοδιοτήτων 

1. H ΕΠ.ΑΕ. όταν το κρίνει σκόπιµο µπορεί να προτείνει σε σωµατείο µέλος της ΕΛ.Α.Ο. την 
ανάληψη της υλοποίησης συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, που προβλέπονται από το 
παρόν. 

2.5.2. Υπεύθυνος ανά κατηγορία 
1. Η ΕΠ.ΑΕ. µπορεί να ορίσει ένα υπεύθυνο ανά κατηγορία αεροµοντελισµού, όπως 

αντιστοιχεί στον κατάλογο υποεπιτροπών της CIAM, για όποιες από αυτές τις κατηγορίες 
κρίνει απαραίτητο. Μπορεί ένα άτοµο να ορισθεί "υπεύθυνος" για περισσότερες κατηγορίες.  

2. Ο υπεύθυνος είναι ο σύνδεσµος των αθλητών που ασχολούνται µε την συγκεκριµένη 
κατηγορία και µε την ΕΠΑΕ. 

3. Συγκεντρώνει τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις που αφορούν την διεξαγωγή των αγώνων 
αυτών των κατηγοριών και τις προωθεί στην ΕΠΑΕ. 

4. ∆ίνει τις συµβουλές του για τη σωστή διοργάνωση των αγώνων της κατηγορίας του. 

2.5.3. Υποεπιτροπές 
1. Εις το παρόν αναπτύσσονται οι λειτουργίες ορισµένων υποεπιτροπών χωρίς αυτό να 

περιορίζει την διεύρυνση του αριθµού τους ή των αρµοδιοτήτων τους µελλοντικά. 
2. Η κάθε υποεπιτροπή είναι τουλάχιστον τριµελής. 
3. Σε περιπτώσεις φόρτου εργασίας µπορούν να συσταθούν και να λειτουργούν παράλληλα 

περισσότερες της µίας επιτροπές της αυτής κατεύθυνσης µε επιµερισµό αρµοδιοτήτων. 
4. Οι συνθέσεις των υποεπιτροπών ισχύουν έως ότου ανακληθούν ή µεταβληθούν µε 

απόφαση της ΕΠ.ΑΕ. 
5. Σε περίπτωση που η ΕΠ.ΑΕ. δεν συγκροτήσει υποεπιτροπή, σηµαίνει ότι τις αντίστοιχες 

αρµοδιότητές θα ασκεί η ίδια η ΕΠ.ΑΕ. 



 

 

6. Ολες οι υποεπιτροπές επεξεργάζονται τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους και εισηγούνται 
την γνώµη τους στην ΕΠ.ΑΕ. για περαιτέρω επεξεργασία και λήψη αποφάσεων, εκτός αν η 
ΕΠ.ΑΕ. έχει προσδιορίσει και πεδίο για την απ' ευθείας λήψη αποφάσεων και ενεργειών.  

5.3.1. Υποεπιτροπή αγωνιστικών κανονισµών 

1. Εκπόνηση κανονισµών 
1. Η εκπόvηση vέωv αγωνιστικών καvovισµώv σε υπάρχoυσες ή vέες κατηγoρίες καθώς 

επίσης και η προτάσεις τρoπoπoίησης ή κατάργησης παλαιώv καvovισµώv. 
2. ∆ιαδικασία έκδοσης / µεταβολής αγωνιστικού κανονισµού 
1. Πρoτάσεις µπoρoύv vα υπoβληθoύv από τον υπεύθυνο κάθε κατηγορίας, από τα σωµατεία, 

τα µέλη της ΕΠ.ΑΕ., τα µέλη της υποεπιτρoπής, και τo ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. έως το τέλος 
Ιουνίου κάθε έτoυς 

2. Ο κατά κατηγορία υπεύθυνος συγκεντρώνει τις πρoτάσεις πoυ έχoυv υπoβληθεί, και τις 
συζητά µε την πλειοψηφία τωv ασχoλoυµέvωv αθλητών µε τηv συγκεκριµέvη κατηγoρία. 

3. Τo αργότερo µέχρι τo τέλος Αυγούστου συvέρχεται η υποεπιτρoπή όπoυ o υπεύθυvoς της 
κάθε κατηγoρίας παρoυσιάζει τις πρoτάσεις και µετά από σχετική συζήτηση και ψηφoφoρία 
προωθούνται αρµοδίως στην ΕΠ.ΑΕ. 

4. Οι τελικές προτάσεις της ΕΠ.ΑΕ. αποστέλλεται έως την 15η Σεπτεµβρίου στην γραµµατεία 
της ΕΛ.Α.Ο., και παρουσιάζονται από τον εκπρόσωπο του αθλήµατος στο ∆.Σ. της 
ΕΛ.Α.Ο.. 

5. Εφ' όσον λάβουν την έγκριση του ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. οι κανονισµοί αποστέλλονται στην 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Μετά την έγκρισή τους από την ΓΓΑ, µε ευθύνη της 
υποεπιτροπής τρoπoπoιείται τo "Αγωνιστικό Μέρος του Καvovισµού" και προωθείται 
αρµοδίως στα σωµατεία µέχρι τo τέλoς τoυ έτoυς. 

6. Οι τοπικές διατάξεις που εκδίδουν τα σωµατεία πρέπει να αποστέλλονται στην 
υποεπιτροπή για ενηµέρωση. 

5.3.2. Υποεπιτροπή αγώνων και επιδόσεων 

1. Αρµοδιότητες: 
1. Η επιλογή του χρόνου και της τοποθεσίας διεξαγωγής των αγώνων αεροµοντελισµού 

ανάλογα µε τα µετεωρολογικά, τεχνικά και αγωνιστικά κριτήρια. 
2. Η εξέταση των αιτήσεων ανάληψης διεξαγωγής αγώνων αεροµοντελισµού από σωµατείο. 
3. Η µε κάθε τρόπο βοήθεια προς την οργανωτική επιτροπή για την άρτια οργάνωση του 

αγώνα.  
4. Η συγκέντρωση όλων των απαραιτήτων οργάνων, και η εκπαίδευση των χειριστών τους. 
5. Η εποπτεία της διαµόρφωσης του χώρου του αγώνα. 
6. Η εκπαίδευση των χρονοµετρών του αγώνα. 
7. Η διοργάνωση σεµιναρίων εκπαίδευσης κριτών αγώνων. 
8. Η εξέταση αίτησης αναγνώρισης προσπάθειας επίδοσης (ρεκόρ). 
9. Η εξέταση καταλληλότητας µοντελοδροµίων.  
10. Σε περίπτωση που δεν ανατεθεί σε σωµατέιο η οργάνωση και διεξαγωγή αγώνα, ή εις το 

παρόν αναφερόµενη ως υποεπιτροπή αγώνων ονοµάζεται "Τοπική Επιτροπή του Αγώνα" 
µε όλες τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην οικεία παράγραφο (βλέπε "Οργανωτές"). 

5.3.3. Υποεπιτροπή Ανάπτυξης και ∆ιάδοσης 

1. Αρµoδιότητες 
1. Η ενεργός υποστήριξη της άρτιας οργάνωσης εκδηλώσεων για την ανάπτυξη και την 

διάδοση του αεροµοντελισµού. 
5.3.4. Υποεπιτροπή µητρώου και µεταγραφών  

1. Αρµοδιότητες 
1. Η εξέταση της νοµιµότητας κάθε µεταγγραφής. 
2. Η ενηµέρωση  (προσθήκη, διαγραφή, µεταβολή στοιχείων) του µητρώου των αθλητών 

αεροµοντελιστών που τηρεί η ΕΛ.Α.Ο.. 
5.3.5. Υποεπιτροπή Εκπαίδευσης 

1. Αρµοδιότητες: 
1. Η οργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων 



 

 

2. Η εξέταση και αξιολόγηση των προπονητών 
5.3.6. Υποεπιτροπή Ασφάλειας των πτήσεων 

1. Αρµοδιότητες:  
1. Η εκπόνηση κανονισµών ασφάλειας των πτήσεων 
2. Η διερεύνηση ατυχηµάτων 

5.3.7. Υποεπιτροπή ∆ηµοσίων Σχέσεων 

1. Αρµοδιότητες: 
1. Η µέριµνα για την σωστή εικόνα του Αεροµοντελισµού απέναντι στο κοινό, απέναντι στα 

κέντρα λήψεως αποφάσεων επί αεραθλητικών θεµάτων, και τις λοιπές διοικητικές αρχές 
της χώρας. 

2. Η ετοιµασία οδηγιών και κειµένων που εκφωνούνται στις εκδηλώσεις, η ετοιµασία 
ενηµερωτικών φυλλαδίων, η ετοιµασία οµιλιών περί αεροµοντελισµού σε συγκεντρώσεις 
κ.λ.π. 

5.3.8. Υποτεπιτροπή εξεύρεσης πόρων 

1. Αρµοδιότητες: 
1. Μεριµνά για την εξεύρεση χρηµατικών πόρων και άλλων χορηγιών για την 

χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του αεραθλήµατος.  

2.6. Αλληλογραφία Επιτροπής 
1. Η επιτροπή αλληλογραφεί απ' ευθείας µε τα σωµατεία της ΕΛ.Α.Ο. (προαιρετικά και µε 

αυτά που δεν ασκούν το συγκεκριµένο αεράθληµα) ή µε τις άλλες επιτροπές.  
2. Το επιστολόχαρτο πρέπει να αναφέρει στην επικεφαλίδα του τα εξής  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ 

3. Αντίγραφο της επιστολής πρέπει να υπάρχει πάντοτε στο φάκελο της Επιτροπής που 
τηρείται στην Οµοσπονδία. 

4. Η ΕΠ.ΑΕ. δίνει µε ευθύνη της αύξουσα αρίθµηση στα εξερχόµενα έγγραφα της. 
5. Θέµατα της ΕΠ.ΑΕ. που απαιτούν αλληλογραφία µε ∆ηµόσιους Οργανισµούς, Φορείς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τρίτους θα υποβάλλονται στην γραµµατεία της ΕΛ.Α.Ο. τα οποία 
κατά την κρίση του ∆Σ της ΕΛ.Α.Ο. προωθούνται αρµοδίως.  

6. Η ΕΠ.ΑΕ. µπορεί να εξυπηρετείται από την γραµµατεία της ΕΛ.Α.Ο., εφ' όσον ακολουθεί τις 
οδηγίες και προθεσµίες που ανακοινώνει η ΕΛ.Α.Ο., ή που αναφέρονται στον εσωτερικό 
κανονισµό λειτουργίας της. 

2.7. Αθλητικό µητρώο 
2.7.1. Ενταξη αθλητού σε σωµατείο 

1. Η ΕΛ.Α.Ο. τηρεί µητρώο αεραθλητών όπου καταγράφονται όλοι οι αεραθλητές για τους 
οποίους έχει εκδοθεί αεραθλητική ταυτότητα. Στο αρχείο καταγράφεται το ή τα 
αεραθλήµατα που εξασκεί καθώς και το σωµατείο στο οποίο ανήκει (για κάθε αεράθληµα). 

2. Κάθε αθλητής ανήκει στο σωµατείο µέσω του οποίου υπεβλήθει η αίτηση χορήγησης της 
αεραθλητικής του ταυτότητας.  

2.7.2. Εγγραφές- Μεταγραφές 
1. Κάθε αεραθλητής έχει δικαίωµα µεταγραφής από ένα σωµατείο σε άλλο. Αυτό µπορεί να 

γίνει µε αίτηση του αεραθλητή προς το νέο σωµατείο µόνο µετά την συµπλήρωση διετούς 
παραµονής του στο προηγούµενο σωµατείο και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις που 
προβλέπει ο Ν.2725/99.  

2. Ενα Αθλητικό Αεροµοντελιστικό Σωµατείο έχει το δικαίωµα να εγγράφει έναν αθλητή 
αεροµοντελιστή στις τάξεις του, µόνο αφού επιβεβαιώσει ότι ο ενδιαφερόµενος δεν 
περιλαµβάνεται ήδη στον κατάλογο των αθλητών της ΕΛ.Α.Ο. ως αθλητής άλλου 
σωµατείου στο ίδιο άθληµα. 

3. Η περίοδος µεταγραφών ορίζεται από το ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο.. 



 

 

4. Τα Αθλητικά Αεροµοντελιστικά Σωµατεία, εφ' όσον υπάρχουν µεταβολές στοιχείων, έχουν 
υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΕΠ.ΑΕ., κάθε χρόνο µέχρι την 31η Ιανουαρίου, τον 
πλήρη κατάλογο µε τα στοιχεία των αεραθλητών τους, όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά 
από τις µεταγραφές. Η τήρηση του αθλητικού µητρώου από τα αθλητικά σωµατεία είναι 
υποχρεωτική. 

5. Ισχύουν και όσα αναφέρονται στον αθλητικό νόµο περί µεταγραφών. 

2.7.3. ∆ελτίο Αθλητικής Ιδιότητας (αθλητική ταυτότητα) 
1. Κάθε αθλητής σωµατείου που ανήκει στην δύναµη της ΕΛ.Α.Ο. πρέπει να 

έχει ταυτότητα "αθλητή" που εκδίδει η ΕΛ.Α.Ο.  
2. Η ταυτότητα αυτή δηλώνει την αθλητική ιδιότητα του ατόµου και σε ποιό 

σωµατείο ανήκει, και δεν αποτελεί πιστοποιητικό ικανότητας χειρισµού οιοδήποτε τύπου 
αεροµοντέλου ή άλλης πτητικής µηχανής. 

3. Οι ταυτότητες είναι διαρκούς ισχύος, και ανακαλούνται µόνο για πειθαρχικά 
παραπτώµατα ή οικειοθελώς. 

4. Μεταγραφή αθλητή σε άλλο σωµατείο προϋποθέτει και την ανανέωση της 
αθλητικής του ταυτότητας µε τα διακριτικά του νέου σωµατείου. 

5. Η διαδικασία έκδοσης αθλητικής ταυτότητας είναι η εξής:  
α) Το σωµατείο στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής γνωστοποιεί στην ΕΠ.ΑΕ. τα στοιχεία του 
νέου αθλητή 

β) Η ΕΠ.ΑΕ. αφού εξετάσει ότι ο αθλητής αυτός δεν ανήκει στην δύναµη άλλου σωµατείου, 
ενηµερώνει σχετικά την γραµµατεία της ΕΛ.Α.Ο. η οποία και εκδίδει την αθλητική 
ταυτότητα. Στην αθλητική ταυτότητα αναγράφεται εκτός των άλλων και ο αριθµός µητρώου 
του αθλητή ο οποίος είναι µοναδικός.  

 2.7.4. Αθλητικές ταυτότητες FAI 
1. Κάθε αθλητής που συµµετέχει σε διεθνή αγώνα πρέπει να έχει την αθλητική ταυτότητα της 

∆ιεθνούς Αεροναυτικής Οµοσπονδίας FAI, µε επικολληµένο το σχετικό ένσηµο της FAI για το 
τρέχον έτος.  

2. Η ταυτότητα αυτή χορηγείται από την Εθνική Οµοσπονδία / Αερολέσχη του αθλητή, µε τους 
όρους της FAI, και έχει σε εµφανές σηµείο της τα εθνικά διακριτικά (GRE για τις Ελληνικές 
ταυτότητες). 

2.8. ∆ιεθνής επικοινωνία 
2.8.1. Εκπρόσωπος στη CIAM/FAI 

1. Κάθε χρόνο η ΕΠ.ΑΕ. προτείνει το όνοµα του εκπροσώπου της ΕΛ.Α.Ο. στην CIAM /FAI, 
όπως και το όνοµα του αναπληρωτή εκπροσώπου της.  

2. Ο εκπρόσωπος έχει σαν αποστολή την γέφυρα επικοινωνίας µε την CIAM και καλείται να 
συµµετάσχει µία φορά το χρόνο στην γενική συνέλευση της επιτροπής αυτής. Επίσης 
µπορεί να κληθεί να παρουσιαστεί στις συνεδριάσεις του προεδρείου της επιτροπής.  

3. Ο εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Ο. ψηφίζει για λογαριασµό της χώρας µας τις προτάσεις που 
συζητούνται στην συνέλευση µε γνώµονα την κοινή Ελληνική γνώµη και όχι µε προσωπική 
του προτίµηση.  

4. Στον ετήσιο προϋπολογισµό πρέπει να προβλέπονται κονδύλια για αυτή την αποστολή. 
5. Σε περίπτωση αδυναµίας παρουσίας είτε του εκπροσώπου είτε του αναπληρωτή του, οι 

κανονισµοί προβλέπουν δυνατότητα αντικατάστασης µε άλλο Ελληνα ή εκχώρησης του 
δικαιώµατος εκπροσώπησης σε εκπρόσωπο άλλης χώρας (proxy). 

2.8.2. Προτάσεις ονοµάτων "Κριτών" και "Ειδικών" για τους πίνακες της CIAM/FAI 
1. Κάθε χρόνο η ΕΠ.ΑΕ. µπορεί να προτείνει ονόµατα Ελλήνων αεροµοντελιστών που έχουν 

την ειδικότητα του κριτή και ονόµατα που έχουν χαρακτηριστεί ως ειδικοί σε κάποια 
κατηγορία αεροµοντελισµού προκειµένου αυτά να σταλούν και να ενταχθούν στους 
επίσηµους καταλόγους της CIAM/FAI. Ενα όνοµα µπορεί να δηλωθεί σε πλείονες της µίας 
θέσης των παραπάνω καταλόγων. 

2.8.3. Προτάσεις ονοµάτων προς την CIAM/FAI  ή FAI για διεθνείς διακρίσεις. 
1. Κάθε χρόνο η ΕΠ.ΑΕ. µπορεί να προτείνει ονόµατα Ελλήνων αεροµοντελιστών 

προκειµένου να είναι υποψήφιοι για µία από τις τιµητικές διακρίσεις που απονέµει ετησίως 
η FAI. 



 

 

2.8.4. Προτάσεις επί των διεθνών κανονισµών προς την CIAM/FAI 
1. Η ΕΠ.ΑΕ. µπορεί να συντάξει και να προτείνει νέους κανονισµούς ή αλλαγές των 

ισχυόντων κανονισµών της CIAM /FAI σύµφωνα µε τις οδηγίες της τελευταίας. 

2.8.5. Ηµεροµηνίες υποβολής προτάσεων προς CIAM/FAI. 
1. Τα µέλη του ∆.Σ.της ΕΠ.ΑΕ. πρέπει να ενηµερώνονται αυτοπροσώπως για τις διαδικασίες 

και τις προθεσµίες υποβολής κάθε είδους πρότασης προς αυτή, που βρίσκονται 
δηµοσιευµένες στο γενικό µέρος των διεθνών κανονισµών. 



 

 

2.9 Οικονοµική εξυπηρέτηση επιτροπής 
Το καταστατικό της ΕΛ.Α.Ο. αναφέρει στο άρθρο 15.6 για όλες τις επιτροπές αεραθληµάτων τα 
εξής: 
1. Οι επιτροπές δεν διαθέτουν ίδιο ταµείο αλλά εξυπηρετούνται από το ταµείο 

της ΕΛ.Α.Ο.   
2. Κονδύλια  ή υλικά τα οποία το ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. ήθελε διαθέσει για 

συγκεκριµένο αεράθληµα, κατανέµονται στα σωµατεία - µέλη µετά  από εισήγηση της 
αντίστοιχης επιτροπής. Στο ταµείο και στο Λογιστικό Σχέδιο της ΕΛ.Α.Ο. ανοίγεται ειδικός 
λογαριασµός ανά αεράθληµα για την παρακολούθηση των κονδυλίων αυτών. 

3. Τα µέλη των επιτροπών, εφόσον, για την άσκηση του έργου τους, 
αποµακρύνονται σε απόσταση  µεγαλύτερη των 100 χλµ. από την έδρα της µονίµου 
κατοικίας τους, δικαιούνται των σχετικών εξόδων κίνησης, σε περίπτωση δε αδυναµίας 
αυθηµερόν επιστροφής δικαιούνται και των εξόδων διαµονής - διατροφής.  
Η δυνατότητα καταβολής εξόδων κινήσεως είναι συνάρτηση των οικονοµικών της 
Οµοσπονδίας και καθορίζεται εκάστοτε από ενιαία για όλες τις επιτροπές απόφαση του ∆Σ. 
της ΕΛ.Α.Ο. Τα σχετικά κατά περίπτωση ποσά εγκρίνονται και καταβάλλονται µε βάση 
ειδικότερων αποφάσεων του ∆.Σ. 

 



 

 

3. Προϋποθέσεις για τις πτήσεις αεροµοντέλων 

3.1. Μοντελοδρόµια 
3.1.1. Καταλληλότητα, διαθεσιµότητα  

1. Οι πτήσεις των αεροµοντέλων γίνονται σε κατάλληλους χώρους που είθισται να καλούνται 
"µοντελοδρόµια".  

2. ∆ιακρίνουµε "µορφοποιηµένα" µοντελοδρόµια, δηλαδή χώρους που έχουν διαµορφωθεί α-
νάλογα µε τον τύπο των µοντέλων που συνήθως πετάνε (ή είναι έτοιµοι χώροι µέσα σε ένα 
κανονικό αεροδρόµιο) και "περιστασιακά" µοντελοδρόµια δηλαδή χώρους σε λειβάδια, σε 
λόφους ή στη θάλασσα για τα υδροπλάνα εφ' όσον καλύπτουν ανάλογα µε την κατηγορία 
τις ελάχιστες απαιτήσεις. 

3. Πτήσεις πολύ µικρών αεροµοντέλων µπορούν να γίνουν επίσης σε κλειστούς χώρους 
(υπόστεγα, γήπεδα, αίθουσες κ.λ.π.)  

4. Ανάλογα µε την ιδιοκτησία του χώρου που χρησιµοποιείται ως µοντελοδρόµιο, µπορεί να 
απαιτείται ειδική άδεια του ιδιοκτήτη ή της διοίκησης του αεροδροµίου, ή του Γενικού 
Επιτελείου Αεροπορίας στην οποία θα περιλαβάνονται και οι επί µέρους όροι της χρήση 
του. 

3.1.2. Προδιαγραφές µοντελοδρόµιου 

1. Οι προδιαγραφές δεν µπορούν να οριοθετηθούν αριθµητικά λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε 
χώρου και κατηγορίας. 

2. Σε βασικές γραµµές πρέπει να ληφθεί µέριµνα ανάλογα µε την κατηγορία των µοντέλων για 
την: 

 α. απόσταση ασφαλείας από κατοικηµένες περιοχές. 
 β. απόσταση ασφαλείας από πιθανή εκποµπή άλλου ποµπού (κάθε είδους που µπορεί να 

επηρεάσει τις πτήσεις τηλεκατευθυνόµενων µοντέλων). 
 γ. απόσταση ασφαλείας από καλώδια υψηλής τάσης (ιδίως για µοντέλα κυκλικής πτήσης) 
 δ. απόσταση ασφαλείας από αεροδρόµια 
 ε. απόσταση ασφαλείας του χώρου χειριστών από τον διάδροµο  
στ. απόσταση ασφαλείας του χώρου προετοιµασίας (pits) από τον διάδροµο  
 ζ. απόσταση ασφαλείας του χώρου θεατών από τον διάδροµο  
 η. απόσταση ασφαλείας του δρόµου προσέγγισης αυτοκινήτων από τον διάδροµο  
 θ. απόσταση ασφαλείας του χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων 
 ι. σήµανση 
ια. ύπαρξη κανονισµού λειτουργίας µε έµφαση στους κανόνες της ασφάλειας των πτήσεων. 

3.1.3. Συνεκµετάλλευση χώρου  

1. Σε περίπτωση που ο διαθέσιµος ως µοντελοδρόµιο χώρος χρησιµοποιείται και από άλλα 
αεραθλήµατα, ή ξένες προς τον αεραθλητισµό δραστηριότητες, θα πρέπει να προηγηθεί µία 
συµφωνία για την χρήση του (είτε µε χρονική, είτε µε χωροταξική διασπορά) ώστε να µην 
ενοχλεί η µία δραστηριότητα την άλλη.  

3.2. Εναέριος χώρος  
1. ∆εδοµένου ότι τα αεροµοντέλα δεν αποκτούν µεγάλο ύψος, δεν προβλέπεται ανάγκη 

έκδοσης ειδικών διατάξεων και λήψη άδειας χρήσης του εναέριου χώρου.  

3.3. Χρόνος πτήσεων 
1. Η άσκηση του Αθλητικού Αεροµοντελισµού (αγώνες, προπονήσεις) µπορεί να γίνεται µόνον 

κατά την διάρκεια της ηµέρας.  
2. Εξαιρούνται οι προσπάθειες επίτευξης απόλυτης επιδοσης (ρεκόρ) σε διάρκεια πτήσης 

οπότε η πτήση µπορεί να επεκταθεί και στη νύχτα . 
3. Για την εκτέλεση πτήσεων µηχανοκινήτων πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη οι τοπικές 

ιδιαιτερότητες περί των διατάξεων "κοινής ησυχίας". 



 

 

4. ∆εν υφίστανται περιορισµοί ώρας για πτήσεις - κατάλληλων µοντέλων - σε κλειστό χώρο µε 
τεχνητό φωτισµό. 

3.4. Ηλικία 
1. ∆εν υπάρχουν όρια ηλικίας για την άσκηση του αθλήµατος του αεροµοντελισµού, αρκεί να 

καλύπτονται οι απαιτήσεις ικανότητας χειρισµού. 
2. Για τους ανήλικους είναι επιθυµητή η συναίνεση του γονέα ή κηδεµόνα. 

3.5. Ικανότητα χειρισµού 
1. Οι αθλητές πρέπει να επιδείξουν στα αρµόδια όργανα του σωµατείου τους ότι κατά 

κατηγορία αεροµοντέλων και δυσκολία χειρισµού έχουν τις απαιτούµενες προς τούτο 
γνώσεις και ικανότητα. 

2. Οποτε υπάρχει αµφιβολία για την ικανότητα χειρισµού αεροµοντέλου από εκπαιδευόµενο 
αθλητή το σωµατείο πρέπει να ορίζει ένα έµπειρο αεροµοντελιστή να παρευρίσκεται στις 
πτήσεις µε εντολή να παρεµβαίνει οποτεδήποτε αυτός κρίνει απαραίτητο, ακόµα και να 
απαγορεύει τις πτήσεις οιουδήποτε δεν έχει την απαραίτητη εµπειρία/ικανότητα ή δεν 
πληρεί τους κανόνες ασφάλειας των πτήσεων. 

3. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης έλλειψης ικανότητας αθλητή στον χειρισµό ορισµένων 
κατηγοριών µοντέλων, το σωµατείο είναι υποχρεωµένο να του απαγορεύσει τις πτήσεις σε 
αυτές τις κατηγορίες. 

3.6. Μέγεθος αεροµοντέλων 
1. Αεροµοντέλα µε συνολικό βάρος χωρίς καύσιµα έως 12 κιλά, µπορούν να πετάξουν µε 

ευθύνη του χειριστή τους. 
2. Αεροµοντέλα µε συνολικό βάρος χωρίς καύσιµα µεγαλύτερο από 12 κιλά, µπορούν να 

πετάξουν µετά από ειδική άδεια του σωµατείου που ανήκει ο αθλητής/χειριστής σε 
συγκεκριµένο χώρο της περιοχής τους και για συγκεκριµένη χρονική περίοδο λαµβάνοντας 
υπ' όψη την κατάσταση του µοντέλου, την ικανότητα του χειριστή, την καταλληλότητα του 
χώρου και την ασφάλεια των παρισταµένων. Για να πετάξει µοντέλο αυτής της κατηγορίας 
σε άλλη τοποθεσία, η απαιτούµενη άδεια µπορεί να εκδοθεί από σωµατείο που έχει έδρα 
στην τοποθεσία αυτή και µπορεί να ελέγξει και να εξασφαλίσει τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 
Η διαπίστωση των προαναφερθέντων παραµέτρων (απαιτήσεων) είναι αποκλειστική 
αρµοδιότητα του κάθε σωµατείου και η χορήγηση µίας άδειας δεν αποτελεί "δεδικασµένο" 
είτε για το ίδιο το σωµατείο, είτε για άλλο σωµατείο. 

3.7. Νοµοθεσία 
1. Οι πτήσεις των αεροµοντέλων πρέπει να γίνονται µέσα στα πλαίσια της 

Ελληνικής νοµοθεσίας, που υφίσταται σήµερα ή θα ισχύει στο µέλλον.  

3.8. Απαλλαγή από Ευθύνες  
1. Ο κάθε αθλητής είναι µόνος αυτός υπεύθυνος για την κατάσταση του υλικού του (των) 

αεροµοντέλου (-ων) του και τις πτήσεις του (τους).  
2. Η ενασχόληση µε τον αεροµοντελισµό δεν είναι υποχρεωτική, και αν ο ενδιαφερόµενος έχει 

ενδοιασµούς για τις γνώσεις του, τις ικανότητές του ή την φυσική του κατάσταση που 
µπορεί να µην του επιτρέψουν την άθλησή του στον αεροµοντελισµό µε όλους τους 
γραπτούς και άγραφους κανόνες της ασφάλειας των πτήσεων, δεν πρέπει να επιχειρήσει 
πτήση. 

3. Ουδείς αθλητής ή µέλος σωµατείου µπορεί να ζητήσει ευθύνες από τα µέλη του ∆.Σ. του 
σωµατείου, τα µέλη του ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο., τα µέλη της ΕΠ.ΑΕ., και των υποεπιτροπών της ή 
τους εκπαιδευτές και προπονητές, για συµβάν που είναι αυτός υπαίτιος σε οιοδήποτε 
ποσοστό, και που µπορεί να οφείλεται: 
 α) στην κακή φυσική του κατάσταση 
 β) σε κακή εκτίµησή του 



 

 

 γ) σε έλλειψη ικανότητάς του στην ενασχόληση µε τον αεροµοντελισµό 
 δ) σε κακό χειρισµό του αεροµοντέλου του 
 ε) σε έλλειψη γνώσεων και ενηµέρωσης περί της κατασκευής και της πτήσης των 

αεροµοντέλων 
στ) σε αστοχία του υλικού των αεροµοντέλων του 
 ζ) σε εξωγενείς παράγοντες 
 η) στην εφαρµογή των αγωνιστικών και άλλων κανονισµών 
 θ) στον τρόπο οργάνωσης της εκδήλωσης ή/και του χώρου των πτήσεων  
  ι) ή σε άλλες αιτίες µη κατονοµαζόµενες στο παρόν 

4. Οµοίως ουδείς αθλητής ή µέλος σωµατείου µπορεί να ζητήσει ευθύνες από τα µέλη του 
∆.Σ. του σωµατείου, τα µέλη του ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο., τα µέλη της ΕΠ.ΑΕ., και των 
υποεπιτροπών της ή τους εκπαιδευτές και προπονητές, εάν υποστεί σωµατική βλάβη, ή 
υλική ζηµιά από αεροµοντέλο τρίτου ή δικό του. 

5. Ολοι οι αεραθλητές που εντάσσονται σε τµήµα αεροµοντελισµού οιοδήποτε σωµατείου της 
ΕΛ.Α.Ο., πρέπει να υπογράψουν δήλωση µε την οποία: 
α) θα βεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και καταλάβει τους κανονισµούς λειτουργίας του 
αεραθλήµατος και της ασφάλειας των πτήσεων. 

β) θα απαλλάσουν όλους τους προαναφερθέντες από κάθε ευθύνη για τις ανωτέρω 
περιπτώσεις. 

γ) για τους ανήλικους θα πρέπει να υπογράψει ο γονέας ή κηδεµόνας τους.  



 

 

4. Ασφάλεια των πτήσεων  
Αν και ορισµένες από τις πληροφορίες που ακολουθούν αναφέρονται σε επίσηµους αγώνες 
αεροµοντελισµού, οι περισσότερες από αυτές µπορούν και πρέπει να εφαρµόζονται και στις 
καθηµερινές προπονήσεις ή πτήσεις αναψυχής. Οι πτήσεις σε ένα οργανωµένο χώρο µαζί µε πεπει-
ραµένους αεροµοντελιστές εξασφαλίζουν καλύτερα την "ασφάλεια των πτήσεων". 

4.1 Προδιαγραφές ασφάλειας των µοντέλων 
4.1.1. Απαγορεύονται ρητά: 

1. Μεταλλικές έλικες και ρότορες  
2. Επισκευασµένες έλικες ή ρότορες ανεξάρτητα του υλικού  
3. Ακατάλληλα στερεωµένες µηχανές 
4. Μυτερά χείλη προσβολής 
5. Μυτεροί κώνοι και λοιπά εξαρτήµατα για την στερέωση της έλικας 
6. Η τοποθέτηση του συστήµατος τηλεκατεύθυνσης χωρίς πρόβλεψη απόσβεσης των 

κραδασµών της µηχανής 
7. Η τοποθέτηση έρµατος ή άλλου βαρέως αντικειµένου µε τρόπο που µπορεί να πέσει κατά 

την διάρκεια της πτήσης 
8. Τα φερόµενα φυτίλια (στα µοντέλα ελεύθερης πτήσης) χωρίς να περιέχονται σε σωληνάκι 

που θα εξασφαλίσει αφ' ενός την ασφαλή κατακράτησή τους και αφ' ετέρου ότι θα σβύσουν 
από µόνα τους έγκαιρα  

4.1.2. Υποχρεωτικά: 

1. Το µοντέλο να φέρει τον διακριτικό αριθµό του ιδιοκτήτη του. 
2. Ολοι οι κώνοι και άλλα µεταλλικά εξαρτήµατα που βλέπουν τη φορά της πτήσης να έχουν 

ελάχιστη διάµετρο µύτης τα 5 χιλιοστά 
3. Οι µύτες των ανεµοπτέρων να έχουν ελάχιστη διάµετρο τα 7,5 χιλιοστά 

4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα χειρισµού 
1. Απαγορεύεται σε οιονδήποτε να επιχειρήσει να πετάξει τηλεκατευθυνόµενο ή/και 

µηχανοκίνητο µοντέλο άλλης κατηγορίας αν γνωρίζει ότι έχει πρόβληµα υγείας, όρασης 
κ.λ.π., ή λαµβάνει φάρµακα, ή βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλης ουσίας, τα οποία 
µπορούν να επηρεάσουν την ικανότητά του να χειριστεί το µοντέλο του έστω και για 
κλάσµα του δευτερολέπτου. 

4.3 Η πτήση  
4.3.1. Ελεγχοι πριν την πτήση 

1. Πριν από κάθε απογείωση ο αθλητής πρέπει να πιστοποιήσει τις πραγµατικές συνθήκες και 
την οµαλή λειτουργία όλων των µερών του µοντέλου από τα οποία εξαρτάται η ασφαλής και 
αποδοτική πτήση του,ιδίως του συστήµατος τηλεκατεύθυνσης, και την σωστή τοποθέτηση 
και συγκράτηση όλων των µερών του µοντέλου, ιίως αυτών που είναι συνάρτηση των 
συστηµάτων µηχανής�έλικας. 

4.3.2. Στην διάρκεια της πτήσης 
1. Ο τρόπος πτήσης να µην εγκυµονεί κίνδυνο για τους παρευρισκόµενους αθλητές, 

οργανωτές και θεατές. 
2. Ο αθλητής δεν πρέπει να πετάξει ένα µοντέλο κοντά σε κοινό (έστω και αεροµοντελιστές) 

χωρίς να το έχει δοκιµάσει προηγουµένως. 

4.3.3. Μετά την πτήση 
1. Αµέσως µετά την απογείωση ο αθλητής πρέπει να ελευθερώσει τον χώρο εκκίνησης από 

οτιδήποτε εργαλεία και βοηθήµατα, και στην περίπτωση των ανεµόπτερων να τυλίξει το 
νήµα (τα νήµατα). 



 

 

2. Ασχέτως της ποιότητας της προσγείωσης, να ελέγξει όλα τα µέρη του µοντέλου για πιθανές 
αστοχίες. 



 

 

4.4 Αρµόδιοι για την εποπτεία της ασφάλειας των πτήσεων 
4.4.1. Ασφάλεια των πτήσεων στον αγώνα 

1. Ολοι οι κατωτέρω συµµετέχοντες στις πτήσεις αεροµοντέλων σε αγώνα είναι υποχρεωµένοι 
να τηρούν σχολαστικά όλους τους γραπτούς και άγραφους κανόνες της ασφάλειας των 
πτήσεων. 

! οι συµµετέχοντες αθλητές 
! οι βοηθοί των αθλητών  
! οι προπονητές εφ' όσον βρίσκονται στην πίστα 
! οι αρχηγοί των οµάδων εφ' όσον βρίσκονται στην πίστα 

2. Οι κατωτέρω εµπλεκόµενοι σε ένα αγώνα έχουν την πείρα και την αποστολή της 
επισήµανσης της µη τήρησης των κανόνων της ασφάλειας των πτήσεων. 

! τα µέλη της οργανωτικής επιτροπής 
! ο αλυτάρχης (-ες) 
! οι κριτές 
! οι χρονοµέτρες 
! οι λοιποί επόπτες και παράγοντες (ελεγκτές της πίστας και ροής των πτήσεων, οι 

κριτές του τεχνικού ελέγχου κ.λ.π.) 
! οι διαγωνιζόµενοι αθλητές, οι προπονητές τους και οι αρχηγοί των οµάδων 
! και όσοι άλλοι από τους παρόντες (έστω και θεατές) είναι ικανοί από την πείρα τους να 

παρατηρήσουν κάποια ανωµαλία 

3. Οι κατωτέρω εµπλεκόµενοι στον αγώνα έχουν την αποστολή και την εξουσιοδότηση να 
επιβάλουν την τήρηση των κανόνων της ασφάλειας των πτήσεων. 

! ο διευθυντής του αγώνα 
! ο αλυτάρχης (-ες) 
! οι προπονητές (εφ' όσον υπάρχουν) για τους αθλητές που προπονούν 
! οι αρχηγοί των οµάδων (εφ' όσον υπάρχουν) για τους αθλητές της οµάδας τους 
! ο έφορος ασφάλειας των πτήσεων για το συγκεκριµένο µοντελοδρόµιο 
! ο επόπτης (-ες) ασφάλειας των πτήσεων (εφ' όσον έχουν ορισθεί την ηµέρα εκείνη) 

για το συγκεκριµένο µοντελοδρόµιο 

4.4.2. Ασφάλεια των πτήσεων σε όλες τις εκδηλώσεις 
1. Η πειθαρχία είναι προσόν του αεροµοντελιστή και η τήρηση των κανόνων ασφάλειας πρω-

ταρχικό µέληµά του. ∆υστυχώς όµως, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι, γι' αυτό σαν µόνη 
λύση για την ευχάριστη και ασφαλή άσκηση του αθλήµατος του αεροµοντελισµού είναι η  
ε π ο π τ ε ί α . 

2. Οι Εφοροι και οι Επόπτες της ασφάλειας των πτήσεων πρέπει, εκτός των θεωρητικών και 
τεχνικών γνώσεων να: 

! είναι άτοµα ώριµα και να συννενοούνται µε τους άλλους µε ήρεµο και πειστικό τρόπο 
! έχουν την ικανότητα να αντιµετωπίζουν τρίτους που δηµιουργούν προβλήµατα 
! έχουν το χάρισµα του "κοινού νού"  

4.4.3. Ο έφορος ασφάλειας των πτήσεων 

Τα καθήκοντα και τα δικαιώµατά του είναι: 

! να εκπονεί τους κανόνες ασφάλειας πτήσεων για το συγκεκριµένο µοντελοδρόµιο 
! να επιλέγει και να προγραµµατίζει τους επόπτες ασφάλειας πτήσεων 
! να αναλύει κάθε αιτία πτώσηςµοντέλου από µηχανική βλάβη, ή λάθος χειρισµού 
! να οργανώνει οµιλίες πάνω σε θέµατα αφορώντα στην ασφάλεια πτήσεων στις 

συνελεύσεις του σωµατείου και να δηµοσιεύει ανάλογα άρθρα στο ενηµερωτικό 
φυλλάδιο του σωµατείου. 

Το χρίσµα του εφόρου ασφάλειας των πτήσεων 

1. Για να χρισθεί κάποιος έφορος ασφάλειας των πτήσεων πρέπει να παρακολουθήσει το 
σεµινάριο "Ασφάλεια των Πτήσεων" µε επιτυχία. Το σεµινάριο διοργανώνει η ΕΠ.ΑΕ.  



 

 

2. Για να ασκήσει τις αρµοδιότητες του εφόρου πρέπει να του δοθεί η εντολή/εξουσιοδότηση 
από το σωµατείο του. 

4.4.4. Ο επόπτης ασφάλειας των πτήσεων 

Τα καθήκοντα και τα δικαιώµατά του είναι: 

! να επιβάλει τους κανόνες ασφάλειας πτήσεων  
! να ελέγχει τα νέα και τα επισκευασµένα µοντέλα πριν την πρώτη τους πτήση και να 

απαγορεύει την πτήση τους αν αυτά ή οι χειριστές τους δεν καλύπτουν τους όρους της 
ασφάλειας. 

! να επιβλέπει τους θεατές 
! να επιβλέπει την γραµµή πτήσεων, το σύστηµα ελέγχου συχνοτήτων και τον χώρο 

φύλαξης των ποµπών 
! να γνωρίζει τα άτοµα που µπορούν να παράσχουν πρώτες βοήθειες, που είναι το κουτί 

των πρώτων βοηθειών, το νοσοκοµείο που εφηµερεύει και τον συντοµώτερο δρόµο γι' 
αυτό. 

! να γνωρίζει πως να πάει στο πλησιέστερο αστυνοµικό τµήµα και πως να ειδοποιήσει 
την πυροσβεστική υπηρεσία 

! να γνωρίζει που είναι και πως χρησιµοποιείται ο πυροσβεστήρας του µοντελοδρόµιου. 
! να συµπληρώνει στο τέλος της εποπτείας του το ηµερολόγιο του µοντελοδρόµιου 

αναφέροντας µε λεπτοµέρειες αν συνέβη κάτι αξιοσηµείωτο. 
! να συµπληρώνει την �αναφορά ατυχήµατος" σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιο συµβάν 

Το χρίσµα του επόπτη ασφάλειας των πτήσεων 

1. Για να χρισθεί κάποιος ενδιαφερόµενος επόπτης ασφάλειας των πτήσεων αρκεί να πάρει 
οδηγίες από τον έφορο ασφάλειας των πτήσεων και να του δοθεί η αντίστοιχη 
εντολή/εξουσιοδότηση από το σωµατείο του. 

2. Συνιστάται να παρακολουθήσει και το αντίστοιχο σεµινάριο που διοργανώνει η ΕΠ.ΑΕ. 
3. Συνιστάται ο επόπτης να φέρει ταµπελίτσα µε την λέξη "ΕΠΟΠΤΗΣ " 

Εξουσιοδότηση 
1. Στους επόπτες πρέπει να δοθούν έγγραφες προσωπικές εξουσιοδοτήσεις και οι αθλητές 

και τα µέλη να αποδεχθούν εγγράφως την τυφλή υπακοή στις υποδείξεις τους.  Να 
λαµβάνονται µέτρα εναντίον κάθε είδους παράβασης, αλλιώς ο θεσµός θα εκφυλιστεί. Ο 
επόπτης απαιτεί την πλήρη και ειλικρινή υποστήριξη όλων για ουσιαστικά αποτελέσµατα. 

2. Ο επόπτης πρέπει να εξουσιοδοτηθεί  
! να εποπτεύει την σωστή και ασφαλή λειτουργία του µοντελοδροµίου σύµφωνα µε 

τους ισχύοντες κανονισµούς λειτουργίας και ασφαλείας, και συγκεκριµένα: 
! να απαγορεύει τις πτήσεις αεροµοντέλων ή τις πτήσεις από αεροµοντελιστές που κατά 

την απόλυτη κρίση του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας. 
! να αναφέρει στο ∆.Σ. του σωµατείου οιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αεροµοντελιστή 

που αντιτίθεται στους κανόνες ασφάλειας των πτήσεων. 

4.5. Ο κανονισµός ασφάλειας των πτήσεων 
1. Κάθε σωµατείο πρέπει να έχει σε ισχύ κανονισµό που να επιλαµβάνεται όλων των θεµάτων 

σχετικών  µε την ασφαλή άσκηση του αθλήµατος του αεροµοντελισµού όπως και τις 
πτήσεις αναψυχής των αθλητών και των µελών. 

2. Εκτός από τους γραπτούς κανόνες της ασφάλειας των πτήσεων θεωρείται αυτονόητο ότι 
πρέπει να ισχύουν και οι άγραφοι κανόνες που απορρέουν από την κοινή λογική. 

3. Η ΕΠ.ΑΕ. έχει σαν αρµοδιότητα την εκπόνηση σχεδίου κανονισµού, τον οποίο µπορεί να 
προσαρµόσει στις ανάγκες του κάθε σωµατείου, ανάλογα µε τις ιδαιτερότητες του 
µοντελοδροµίου τους, και τον οποίο πρέπει να υιοθετήσουν τα σωµατεία. 

4. Παράλληλα µε τους κανόνες ασφάλειας των πτήσεων ο κανονισµός µπορεί να 
περιλαµβάνει και τεχνικές συµβουλές για την προστασία των αεροµοντελιστών και την 
κατασκευή ασφαλών µοντέλων. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

! Οδηγίες για την σωστή χρήση και συντήρηση του συστήµατος της 
τηλεκατεύθυνσης, η χωροταξία ενός µοντελοδρόµιου, ο έλεγχος των συχνοτήτων και η 
προτεραιότητα των πτήσεων, οι κίνδυνοι στο έδαφος, περιπτώσεις επικίνδυνης 



 

 

πτήσης, ιδιαίτερες προφυλάξεις για κάθε κατηγορία µοντέλων, πίνακας µε διαδικασίες 
ελέγχων και ενεργειών πριν και µετά την πτήση (Check Lists), πίνακας συχνοτήτων 



 

 

5. Ασφαλιστική κάλυψη 
1. Ολοι οι αθλητές αεροµοντελιστές πρέπει να είναι ασφαλισµένοι για αστική ευθύνη έναντι 

τρίτων, για υλικές ζηµίες και σωµατικές βλάβες ή/και θάνατο που µπορούν να προκύψουν 
από τα αεροµοντελα τους. 

2. Επίσης πρέπει να είναι ασφαλισµένοι, για τις ίδιες περιπτώσεις και τα µέλη των σωµατείων 
που κάνουν πτήσεις αναψυχής ή συµµετέχουν σε επιδείξεις. 

3. Τρίτον πρέπει να είναι ασφαλισµένοι όλοι οι εµπλεκόµενοι στην ενασχόληση µε τον 
αεροµοντελισµό όπως τα µέλη των ∆.Σ. των Αεροµοντελιστικών σωµατείων, τα µέλη του 
∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο., τα µέλη της Επιτροπής Αεροµοντελισµού της ΕΛ.Α.Ο., τα µέλη των 
επιτροπών διοργάνωσης αγώνων, οι ιδιοκτήτες των µοντελοδροµίων, κ.λ.π. για τις ίδιες 
περιπτώσεις που µπορεί να προκύψουν από πτήσεις των αθλητών και των µελών του 
σωµατείου τους. 

4. Η ΕΠΑΕ µεριµνά ώστε να συνάπτει οµαδικά συµβόλαια µε έγκυρες ασφαλιστικές εταιρείες 
στην χώρα µας ή αλλού, µε καλύψεις που να προβλέπουν υψηλές χρηµατικές 
αποζηµιώσεις για µεµονωµένα περιστατικά όπως και για συνολικά περιστατικά στην 
ασφαλιζόµενη περίοδο. 

5. Στα συµβόλαια πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι "τρίτοι" θεωρούνται όλοι οι άλλοι πλην του 
χειριστή, και περιουσίες τρίτων είναι οι περιουσίες οιουδήποτε άλλου πλην του χειριστή.  

6. Η ΕΛ.Α.Ο. µπορεί να θεσπίσει παράβολο/εισφορά ανά σωµατείο για την κάλυψη των 
δαπανών ασφάλισης των αθλητών και των µελών του. 

7. Αντίγραφο του συµβολαίου πρέπει να υπάρχει σε όλα τα σωµατεία. Οι όροι του 
συµβολαίου όπως και τα οφέλη από την ασφάλιση αυτή πρέπει να εξηγηθούν σε όλα τα 
µέλη. 

8. Η ασφάλιση µεµονωµένων αεροµοντελιστών σε άλλες εταιρείες µπορεί να γίνει αποδεκτή 
εφ' όσον οι όροι είναι ισότιµοι µε αυτούς που περιλαµβάνει το συµβόλαιο της ΕΛ.Α.Ο. µε 
την επιλεγµένη ασφαλιστική εταιρεία. 

 



 

 

6. Ανάθεση σε σωµατείο της διεξαγωγής αγώνα  

6.1 Αίτηση 
1. Το σωµατείο που επιθυµεί να του ανατεθεί η οργάνωση κάποιου αγώνα υποβάλλει σχετική 

αίτηση προς την ΕΠ.ΑΕ. το αργότερο έως τα µέσα του µηνός Αυγούστου κάθε έτους 
περιλαµβάνοντας όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες όπως αναλύονται στην συνέχεια. Η 
επιτροπή θα σταθµίσει όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα στοιχεία που περιέχουν και θα 
αποφασίσει για την ανάθεση, µε γνώµονα την άρτια και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. 

6.1.1 Πληροφορίες που συνυποβάλλονται µε την αίτηση ανάληψης 

α) Απαραίτητες πληροφορίες  
1. εφ΄όσον ο χώρος των πτήσεων είναι γνωστός απλή αναφορά (π.χ. µοντελοδρόµιο 

Μελισσοχωρίου Λάρισας) 
2. εφ΄όσον δεν έχει ξαναγίνει αγώνας στο προτεινόµενο µέρος, ή έχει αλλάξει πολύ η 

κατάστασή του από την τελευταία φορά που έγιναν εκεί αγώνες, λεπτοµερέστερη 
περιγραφή του διαθέσιµου χώρου (είδος γηπέδου, υφή διαδρόµου, γειτνιάζοντα εµπόδια, 
προσανατολισµός διαδρόµου, θέση ήλιου στην διάρκεια των πτήσεων, επικρατούντες 
άνεµοι, δυνατότητα αλλαγής της φοράς απογειώσεως, κ.λ.π.) 

3. αν χρειάζεται λήψη άδειας χρήσης του χώρου την αρµόδια υπηρεσία. 
4. τη χρονική περίοδο που προγραµµατίζουν τη διεξαγωγή, και εναλλακτικές ηµεροµηνίες 

προς επιλογή από την ΕΠ.ΑΕ. (πρόβλεψη σύµπτωσης µε άλλες εκδηλώσεις µπορεί να είναι 
θετική ή αρνητική) 

5. τον οικονοµικό προϋπολογισµό και τις πιθανές πηγές εσόδων (δικαίωµα συµµετοχής, 
επιχορηγήσεις κ.λ.π.) 

6. το δικαίωµα συµµετοχής και τι αυτό καλύπτει 
7. το χρηµατικό παράβολο υποβολής ένστασης 
8. κατάλογο µε προτεινόµενα ξενοδοχεία διαφόρων κατηγοριών σε λογικές αποστάσεις, και τις 

τιµές.  
9. το συνοπτικό πρόγραµµα των πτήσεων στην προτεινόµενη περίοδο και τους πιθανούς 

χρόνους παράτασης λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών 
10. τις µετεωρολογικές συνθήκες που αναµένονται τις ηµέρες διεξαγωγής 
11. από πότε θα είναι διαθέσιµος ο επίσηµος χώρος του αγώνα για προπόνηση όπως και τη 

δυνατότητα χρήσης επι πλέον κατάλληλου χώρου για προπόνηση (πριν την έναρξη του 
αγώνα, και παράλληλα µε την διεξαγωγή του).   

12. την ύπαρξη και το είδος βοηθητικών εγκαταστάσεων (τουαλέτες, καντίνα, παροχή ∆ΕΗ κ.α.) 
13. πιθανούς περιορισµούς στην απρόσκοπτη εκτέλεση του αγώνα και χρήση του χώρου. (π.χ. 

δεν επιτρέπεται η διέλευση από το διπλανό χωράφι, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε µη µέλη 
γιατί ο χώρος είναι στρατιωτικός, δεν επιτρέπονται οι πτήσεις πριν τις ... π.µ γιατί γίνεται 
λειτουργία στη κοντινή εκκλησία. 

14. το όνοµα του προτεινόµενου ως Προέδρου της τοπικής οργανωτικής επιτροπής (∆ιευθυντή 
του Αγώνα) και τον αριθµό των ατόµων από το σωµατείο που θα βοηθήσουν στην 
διεξαγωγή. 

15. την εµπειρία τους για τον αν υπάρχει πρόβληµα παρεµβολών σε ορισµένες συχνότητες  
16. ποιά µέρη από τον απαραίτητο εξοπλισµό µπορούν να εξασφαλίσουν οι ίδιοι. 

β) Προαιρετικές πληροφορίες 
1. το οργανόγραµµα αρµοδιοτήτων.  
2. την αναµενόµενη βοήθεια από την τοπική αυτοδιοίκηση, στρατιωτικές αρχές, χορηγούς 

κ.λ.π.  



 

 

6.2. Υποχρεώσεις των διοργανωτών αγώνα 
6.2.1. Χρόνος πρόσκλησης 

1. Η πρόσκληση για τους αγώνες πρέπει να αποστέλλεται από το ανάδοχο σωµατείο 
τουλάχιστον δύο µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής τους σε όλα τα σωµατεία, και 
στα µέλη της ΕΠ.ΑΕ.    

6.2.2. Πληροφορίες που είθισται να αναφέρονται στην πρόσκληση του αγώνα 

α) Σηµαντικές πληροφορίες  

∆ιοργάνωση : ΕΛ.Α.Ο. 
Οργανωτική επιτροπή: ΕΠ.ΑΕ. 
Εκτέλεση : το όνοµα του σωµατείου ή συνεργαζόµενων σωµατείων 
∆ιευθυντής του αγώνα : το όνοµα του διευθυντή του αγώνα 

1. το είδος του αγώνα (Πανελλήνιοι, περιφερειακοί, κριτήρια επιλογής Ε.Ο. κ.λ.π.) 
2. τις κατηγορίες (ή την κατηγορία) στις οποίες διοργανώνεται ο αγώνας - Κανονισµοί 

σύµφωνα µε τους οποίους θα διεξαχθούν οι αγώνες 
3. η ακριβής τοποθεσία  
4. η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης και τις πιθανές εναλλακτικές ηµεροµηνίες σε περίπτωση 

κακοκαιρίας 
5. ο ελάχιστος αριθµός αναγκαίων συµµετοχών 
6. η ηµεροµηνία λήξης της υποβολής συµµετοχών, και η διεύθυνση που θα σταλούν οι φόρµες 

συµµετοχής 
7. το χρηµατικό δικαίωµα συµµετοχής (εφ' όσον έχει εγκριθεί).  
8. το πλήρες αναλυτικό ηµερήσιο και ωρολόγιο πρόγραµµα των φάσεων της διοργάνωσης 

(υποδοχή, εγγραφή, τεχνικός έλεγχος, δοκιµαστικές πτήσεις, επίσηµες πτήσεις, 
διαλείµµατα, τελετές έναρξης η/και λήξης κ.λ.π.)  

9. το αν θα υπάρξει οµαδική ασφάλιση των αθλητών και παραγόντων του αγώνα για αστική 
ευθύνη έναντι τρίτων για πιθανά ατυχήµατα από τα µοντέλα και κατά την διάρκεια του 
αγώνα και κατά τη διάρκεια των  προπονήσεων στον επίσηµο προς τούτο χώρο. 

10. οι συχνότητες που επιτρέπονται και η πιθανότητα παρεµβολών σε όσες συχνότητες 
υπάρχει αυτό το πρόβληµα. 

11. το όνοµα και η πλήρης διεύθυνση ενός τουλάχιστον ατόµου για επικοινωνία 
 
συνηµµένη στην πρόσκληση πρέπει να είναι η φόρµα δήλωσης συµµετοχής ανά σωµατείο (αθλητές, 
κατηγορίες και συχνότητες). 
β) Χρήσιµες πληροφορίες 
1. πληροφορίες και κόστος για διαµονή (ξενοδοχεία, εστιατόρια) και άλλες διευκολύνσεις (π.χ. 

εκπτώσεις σε εισητήρια πλοίων ) 
2. πληροφορίες για ταυτόχρονες εκδηλώσεις στην περιοχή που πιθανόν να δηµιουργήσουν 

προβλήµατα (π.χ. κλείσιµο ξενοδοχείων, καθυστέριση προσέλευσης µέσω ορισµένων 
δρόµων κ.λ.π.) 

3. πιθανές παροχές προς τους αθλητές, αρχηγούς και λοιπούς συνοδούς των οµάδων 
(γεύµατα, λεωφορεία κ.λ.π.) 

4. οδηγίες για την προσέλευση στον χώρο του αγώνα 
5. το παράβολο για το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων 
6. βοηθητικές εγκαταστάσεις (τουαλέτες, καντίνα, παροχή ∆ΕΗ κ.α.) 
7. οιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται χρήσιµη  

6.2.3. Πρόσκληση σε πρωτάθληµα ή κριτήριο 

α) Πρέπει να περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων: 
1. σαφή αναφορά στους κανονισµούς που θα ισχύσουν  
2. την βαρύτητα της βαθµολογίας του αγώνα 
3. τα όρια πρόκρισης (στα κριτήρια) 

6.2.4. Λοιπές υποχρεώσεις 

1. Οι οργανωτές πρέπει να  καλύψουν όλες τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές αναφέρονται 
στο πρωτόκολλο ανάθεσης και την πρόσκληση. 



 

 

2. να προσκαλέσουν τους επισήµους (VIP) όπου προβλέπεται από τα γραπτά και άγραφα 
πρωτόκολλα 

3. να αναρτήσουν σε εµφανές σηµείο τους κανονισµούς διεξαγωγής του αγώνα. 
4. να δώσουν στους αθλητές τη δυνατότητα να επαληθεύσουν τις προδιαγραφές των 

µοντέλων και των βοηθηµάτων τους οι ίδιοι µε τα όργανα που θα χρησιµοποιηθούν 
µετέπειτα από τον οργανωτή για τον ίδιο σκοπό. 

5. να αναρτούν τα αποτελέσµατα κάθε γύρου σε εµφανές σηµείο και να διαθέσουν 
εκτυπωµένα τα αποτελέσµατα όλου του αγώνα µετά την λήξη του σε αριθµό αντιγράφων 
ίσο µε τον αριθµό των αθλητών και των αρχηγών των οµάδων. 

6. να επιδόσουν τα αναµνηστικά διπλώµατα 
7. να περιορίσουν τις µετακινήσεις των θεατών σε ασφαλή χώρο 

6.2.5. Ειδικές απαιτήσεις κατηγοριών (υποχρεωτικές ανάλογα µε την κατηγορία) 

1. Ανεµόµετρο 
2. Ανεµούριο 
3. Χρονόµετρα 
4. Στόχοι προσγείωσης - µεζούρες µέτρησης απόστασης 
5. Σηµαίες  
6. Πυλώνες  
7. Πλέγµατα ασφαλείας πυλώνων 
8. Παροχή καυσίµου 
9. Ζυγός 
10. Οργανο µέτρησης θορύβου  
11. Μεζούρες έτοιµων διαστάσεων (για µήκη, και ακτίνες)  
12. Οργανο αναγνώρισης συχνότητας εκποµπής 
13. Οργανο παρακολουθησης εύρους συχνοτήτων (Spectrum analyzer) 
14. Μπαταρίες 12V µεγάλης χωρητικότητας 

6.2.6. Χώρος αγώνα / χώρος πτήσεων 

1. Οπου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατηγορίας το απαιτούν οι αντίστοιχοι κανονισµοί 
έχουν σχεδιάγραµµα και οδηγίες για την χωροθέτηση του µοντελοδρόµιου ώστε να γίνουν 
σωστά και ασφαλείς οι αγώνες. 

6.2.7. Κατάλογος µε προαιρετικά θέµατα που µπορεί να επιλέξει ο οργανωτής για την καλύτερη διοργάνωση 

1. ∆ιαφήµιση, αφίσσες, αυτοκόλλητα κ.λ.π. 
2. Πρόσκληση ΜΜΕ 
3. Τελετή έναρξης 
4. Τελετή λήξης � Τελετή απονοµής διπλωµάτων � ∆εξίωση 
5. Ωργάνωση χώρου (Σηµαίες, σήµανση δρόµων, χώρος στάθµευσης, οργάνωση 

καθαριότητας, τουαλέτες, ανεµούριο) 
6. Καρέκλες, Τραπέζια, Τέντες, Αστυνόµευση χώρου, Μικροφωνική εγκατάσταση, 

Πυροσβεστήρες, Γιατρός/κουτί πρώτων βοηθειών) 
7. Λεωφορείο για µετακινήσεις  
8. Καντίνα ή παροχή φαγητού στο µοντελοδρόµιο  
9. Πρόγραµµα επεξεργασίας αποτελεσµάτων µε Η/Υ 
10. Ασύρµατη επικοινωνία µεταξή γραµµής πτήσης/γραµµατείας 

6.3. Συµφωνητικό ανάθεσης/ανάληψης 
1. Η ΕΠ.ΑΕ. και το ανάδοχο σωµατείο συντάσσουν και υπογράφουν έγκαιρα ένα συµφωνητικό 

για την ανάθεση/ανάληψη διεξαγωγής της εκδήλωσης, όπου καλόν είναι να αναφέρονται οι 
υποχρεώσεις όλων των συµβαλλοµένων.  



 

 

7. Εκπαίδευση 

7.1. Ατοµική και οµαδική εκπαίδευση 
1. Η εκπαίδευση των αεροµοντελιστών είναι και πρέπει να είναι συνεχής. Η τεχνολογία 

προσφέρει συνεχώς νέες τεχνικές και υλικά που χρειάζονται χρόνο και προσπάθεια για να 
ενταχθούν στην έµπρακτη πραγµατικότητα. 

2. Είναι αποδεκτό ότι η συνηθέστερη µετάδοση γνώσεων γίνεται από τον παλαιότερο 
αεροµοντελιστή στον νεώτερο. Παράλληλα υπάρχουν έµπειροι αεροµοντελιστές που 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην εκπαίδευση των νεώτερων αεροµοντελιστών.  

3. Η ΕΠ.ΑΕ. αποδέχεται αυτές τις προσπάθειες µετάδοσης γνώσεων και πρακτικής 
εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο αεροµοντελιστής που θέλει να βοηθήσει έχει ένα 
ελάχιστο όριο προσόντων και γνώσεων. 

4. Εκτός της περίπτωσης ατοµικής σχέσης παλαιού � νέου αεροµοντελιστή η εκπαίδευση των 
αεροµοντελιστών µπορεί να γίνει σε οµάδες, οπότε τα σωµατεία διοργανώνουν αντίστοιχα 
σεµινάρια. 

5. Οι υπεύθυνοι διοργάνωσης και εκτέλεσης των εκπαιδευτικών σεµιναρίων πρέπει να είναι 
"εκπαιδευτές" ή "προπονητές". 

7.2. Σχολές 
1. Η ίδρυση σχολών αεροµοντελισµού είναι επιθυµητή, και σύµφωνη µε τις αρχές που διέπουν 

τον κανονισµό λειτουργίας του αεραθλήµατος. 
2. Η θέσπιση κριτηρίων για την οργάνωση µίας σχολής αεροµοντελισµού από σωµατείο µέλος 

της ΕΛ.Α.Ο. όπως και η αποφάσεις έγκρισης ή ανάκλησης µίας σχολής είναι αρµοδιότητα 
της ΕΛ.Α.Ο. 

3. Η ΕΠ.ΑΕ. µπορεί να συνδράµει την ΕΛ.Α.Ο. στις ανωτέρω περιπτώσεις παρέχοντας τις 
γνώσεις και έχοντας την εποπτεία της σχολής (-ων) πάντα κατ' εντολή της τελευταίας.  

4. Οι αθλητές σωµατείων µελών της ΕΛ.Α.Ο. µπορούν να φοιτούν σε ιδιωτικές σχολές 
αεροµοντελισµού ελεύθερα, εφ' όσον οι σχολές αυτές λειτουργούν νόµιµα.  

7.3. Εκπαιδευτές και Προπονητές 
7.3.1. Εκπαιδευτές 

1. Οι εθελοντές αεροµοντελιστές για το λειτούργηµα της εκπαίδευσης θα καλούνται 
"ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ". 

2. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις των επιπέδων κατάρτισης των νέων αεροµονελιστών 
θεσπίζονται τρείς κατηγορίες εκπαιδευτών: 

! Εκπαιδευτές επιπέδου 1 
! Εκπαιδευτές επιπέδου 2 
! Εκπαιδευτές επιπέδου 3 

3. Για να χρισθεί κάποιος ενδιαφερόµενος εκπαιδευτής από την ΕΠ.ΑΕ. πρέπει να 
παρακολουθήσει το αντίστοιχο σεµινάριο µε επιτυχία. 

7.3.1.1. Εκπαιδευτές επιπέδου 1 

1. Η αποστολή τους είναι να οργανώνουν και να διεκπεραιώνουν σεµινάρια υποδοχής νέων 
αεροµοντελιστών σύµφωνα µε το πρόγραµµα "Γαλαξίας". 

7.3.1.2. Εκπαιδευτές επιπέδου 2 

1. Η αποστολή τους είναι να οργανώνουν και να διεκπεραιώνουν σεµινάρια κατασκευής 
προχωρηµένων µοντέλων του προγράµµατος "Γαλαξίας". 



 

 

7.3.1.3. Εκπαιδευτές επιπέδου 3 

1. Η αποστολή τους είναι να οργανώνουν και να διεκπεραιώνουν σεµινάρια στη θεωρία, την 
κατασκευή και την πτήση εκπαιδευτικών τηλεκατευθυνόµενων µοντέλων, και η έµπρακτη 
εκπαίδευση των αθλητών στον χειρισµό τους  σύµφωνα µε τον οδηγό εκπαίδευσης στα 
τηλεκατευθυνόµενα. 

7.3.2. Προπονητές 
1. Οι κατά νόµο επαγγελµατίες εκπαιδευτές θα καλούνται "ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ". Τα περί 

προπονητών αναλύονται σε ιδιαίτερο εδάφιο του παρόντος. 

7.4. Προγράµµατα και διαδικασίες εκπαίδευσης 
1. Στο τρίτο µέρος του κανονισµού, "Πρόγραµµα Ανάπτυξης και ∆ιάδοσης" αναπτύσσονται τα 

εξής:  

! Το πρόγραµµα "Γαλαξίας". 
! Συνοπτική αναφορά στα εκπαιδευτικά σεµινάρια όλων των επιπέδων. 



 

 

8. Προπονητές 

8.1. Κατηγορίες προπονητών 
1. Οι προπονητές προέρχονται από σχολές προπονητών που διοργανώνει περιοδικά η 

ΕΠ.ΑΕ. µε εντολή της ΕΛ.Α.Ο. ή άλλος κατά τον νόµο φορέας. Οι προπονητές διακρίνονται 
σε: 

! Προπονητές αθλητών σωµατείου (σωµατειακοί προπονητές) 
! Προπονητές αθλητών εθνικής οµάδας (οµοσπονδιακοί προπονητές) 

8.2. Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων 
1. Να έχει πρακτική εµπειρία σαν άµισθος εκπαιδευτής (πιστοποιείται µε βεβαίωση σωµατείου 

(-ων) 
2. Να παρακολουθήσει θεωρητικά µαθήµατα σε σχολή προπονητών, ή ειδικό σεµινάριο 

προπονητών. 

8.3. Η εξέταση του προπονητή 
1. Ο υποψήφιος που έχει όλα τα τυπικά προσόντα, δίνει εξετάσεις σε επιτροπή η οποία και 

συντάσσει πόρισµα προς την ΕΠ.ΑΕ. 
2. Σε περίπτωση που το πόρισµα είναι αρνητικό ο υποψήφιος προπονητής δικαιούται µίας 

ακόµα επανεξέτασης από άλλη επιτροπή. Στην περίπτωση που και η δέυτερη εξέταση 
αποβεί αρνητική, αυτός δεν δικαιούται να ζητήσει νέα εξέταση πριν παρακολουθήσει ξανά 
τα θεωρητικά µαθήµατα όπως αναφέρονται στο παρόν. 

3. Ο τόπος και ο χρόνος της εξέτασης όπως και η σύνθεση της επιτροπής εξέτασης ορίζονται 
µε απόφαση της ΕΠ.ΑΕ.  

4. Η ΕΛ.Α.Ο. µπορεί να θεσπίσει χρηµατικό παράβολο εξέτασης που θα καλύπτει τα έξοδα 
της µετάβασης και διαµονής της επιτροπής στον τόπο εξέτασης. 

5. Η εξέταση θα γίνεται µε βάση θεµατολόγιο που θα ορίζει η ΕΠΑΕ., και επιπροσθέτως η 
πρακτική εξέταση µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους ή µε µίγµα αυτών:  

! Οι εξεταστές παρακολουθούν τις εισηγήσεις του υποψήφιου απέναντι σε ένα αθλητή 
αεροµοντελιστή, ή σε οµάδα αθλητών σε σεµινάριο.  

! Ενας εξεταστής παίζει τον ρόλο του αθλητή και ο εξεταζόµενος υποψήφιος προπονητής 
θα πρέπει να του κάνει τα αντίστοιχα µαθήµατα όπως θα έκανε σε ένα άλλο αθλητή. 

6. Ολα τα πορίσµατα της ΕΠ.ΑΕ. προωθούνται αρµοδίως στο ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο.. 
7. Μετά από απόφαση της ΕΛ.Α.Ο. ο προπονητής λαµβάνει  �Αδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 

Προπονητή Αεροµοντελισµού�. 

8.4. Ανάκληση 
1. Ανάκληση της �Αδειας Προπονητή� µπορεί να γίνει από την µετά από εισήγηση ΕΠ.ΑΕ. 

ΕΛ.Α.Ο όταν δεν ακολουθεί και δεν εφαρµόζει το πρόγραµµα προπόνησης που καθορίζεται 
από την ΕΠ.ΑΕ. ή παραβαίνει τους κανονισµούς. 

8.5. Τα καθήκοντα του προπονητή 
1. Η αποστολή του σωµατειακού προπονητή είναι η πρακτική προπόνηση και θεωρητική 

κατάρτιση των αθλητών αεροµοντελιστών σε επίπεδο σωµατείου και η χορήγηση 
"πιστοποιητικών πτητικών επιτεύξεων". 

2. Ο προπονητής είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο του 
Αεροµοντελισµού και να ενηµερώνει τα υπόλοιπα µέλη του σωµατείου. 



 

 

3. Η αποστολή του οµοσπονδιακού προπονητή είναι η πρακτική προπόνηση και θεωρητική 
κατάρτιση των µελών της Ε.Ο. σε συγκεκριµένη κατηγορία (-ες) για την καλύτερη δυνατή 
παρουσίαση του συνόλου της Ε.Ο. όπως και ατοµικά των µελών της σε διεθνείς εµφανίσεις, 
και η αναφορά επί της προόδου του κάθε αθλητή. 

8.6. Επιλογή προπονητή σε επίπεδο σωµατείου 
1. Οι σωµατειακοί προπονητές προσλαµβάνονται απ' ευθείας από το ενδιαφερόµενο 

σωµατείο, που έχει το δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής. 

8.7. Επιλογή προπονητή Εθνικής Οµάδας 
1. Οι οµοσπονδιακοί προπονητές προσλαµβάνονται από την ΕΛ.Α.Ο. µε πρόταση της ΕΠ.ΑΕ. 

8.8. Εξεταστέα ύλη για την απόκτηση πτυχίου προπονητή 
8.8.1. Ο υποψήφιος προπονητής θα πρέπει επίσης να απαντήσει ικανοποιητικά (είτε είτε 
γραπτά είτε προφορικά) σε: 

1. Τεχνικές ερωτήσεις 
2. Θεωρητικές ερωτήσεις 
3. Ερωτήσεις επί των κανονισµών αγωνιστικών κατηγοριών 

8.8.2. Ο εξεταστής επίσης πρέπει να διαπιστώσει ότι ο εξεταζόµενος έχει: 
1. Μία καλή τεχνική για την µεταβίβαση των οδηγιών (µεταδοτικότητα - χρήση γνωστής 

ορολογίας). 
2. Σιγουριά και αυτοπεποιήθηση στην εκτέλεση του λειτουργήµατος της προπόνησης. 
3. Ετοιµότητα για την ασφάλεια πτήσεως σε όλη την διάρκεια της εξέτασης. 
4. Ικανότητα επικοινωνίας µε τον µαθητή. 

8.8.3. Παραλληλα πρέπει να διαπιστώσει ότι ο εξεταζόµενος δεν έχει: 
1. Την τάση να µειώσει τον µαθητή τονίζοντας τα δικά του προσόντα και/ή βλέποντάς τον αφ' 

υψηλού. 
2. Την τάση να ειρωνεύεται ή να κάνει έντονη κριτική στα λάθη αγνοώντας τα θετικά σηµεία. 
3. Την τάση για επίδειξη. 
4. Την τάση να κάνει αρνητική κριτική στο έργο των άλλων εκπαιδευτών και προπονητών. 

 



 

 

9. Πιστοποιητικά 

9.1 Πιστοποιητικά "Πραγµατοποίησης Πτήσης" 
1. Το πιστοποιητικό "πραγµατοποίησης πτήσης"  έχει σκοπό να βραβεύσει την επιτυχηµένη 

πτήση του αεροµοντέλου ενός νέου σε ηλικία αεροµοντελιστή, για να τονώσει το ηθικό του 
και να τον εµψυχώσει να συνεχίσει τις προσπάθειες του.  

2. Το πιστοποιητικό δεν επιδίδεται σε αεροµοντελιστές που έχουν ήδη προχωρήσει και 
αθλούνται µε προχωρηµένα αεροµοντέλα ή είναι µεγαλύτεροι από 16 ετών. 

3. Για να πάρει ο ενδιαφερόµενος αεροµοντελιστής το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να 
εκτελέσει µία πτήση, παρουσία εντεταλµένου παρατηρητή. 

4. Τα πιστοποιητικά "πραγµατοποίησης πτήσης"  είναι έντυπα και ετοιµάζονται µε µέριµνα της 
ΕΠ.ΑΕ., υπογράφονται δε από τον εντεταλµένο παρατηρητή του σωµατείου και από τον 
Πρόεδρο του σωµατείου. 

5. Καθίσταται σαφές ότι η πιστοποίηση αυτή δεν έχει θέση πτυχίου ή αποδεικτικού ικανότητας 
πτήσης οιοδήποτε τύπου µοντέλου από τον αεροµοντελιστή, αλλά µόνο ότι εκτελέστηκε η 
συγκεκριµένη πτήση από αυτόν, µε συγκεκριµένο τύπο µοντέλου, την συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία, σαν επιβράβευση της προόδου του.  

6. Η απόκτηση ενός πιστοποιητικού είναι προαιρετική. Το πιστοποιητικό δεν απαιτείται 
προκειµένου να ασχοληθεί ο αεροµοντελιστής µε το άθληµα.  

7. Για τον ίδιο λόγο το σωµατείο δεν είναι υποχρεωµένο να επιδίδει πιστοποιητικά 
"πραγµατοποίησης πτήσης"  σε αεροµοντελιστές που δεν εµπίπτουν στην κεντρική ιδέα της 
επίδοσης αυτού του πιστοποιητικού.  

8. Πιστοποιητικά "πραγµατοποίησης πτήσης"  µπορούν να επιδοθούν και στις τρείς κλάσεις. 
9. Οι ελάχιστες απαιτήσεις προκειµένου να επιδοθεί στον αεροµοντελιστή ένα τέτοιο 

πιστοποιητικό είναι: 

9.1.1. Μοντέλα Ελεύθερης Πτήσης 
1. µε άνοιγµα φτερών έως και 35 εκατοστά, ανεξάρτητα τύπου, αρκεί να εκτελέσουν πτήση 

µεγαλύτερη από 5 δευτερόλεπτα. 
2. µε άνοιγµα φτερών έως και  70 εκατοστά, ανεξάρτητα τύπου, αρκεί να εκτελέσουν πτήση 

µεγαλύτερη από 20 δευτερόλεπτα. 
3. µε άνοιγµα φτερών µεγαλύτερο από 70 εκατοστά, ανεξάρτητα τύπου, αρκεί να εκτελέσουν 

πτήση µεγαλύτερη από 60 δευτερόλεπτα. 

9.1.2. Μοντέλα Κυκλικής Πτήσης 
1. ανεξάρτητα µεγέθους και τύπου αρκεί να εκτελέσουν πτήση µεγαλύτερη από 2 λεπτά, και να 

προσγειωθούν σε βαθµό που το µοντέλο να µπορεί να ξαναπετάξει (σπάσιµο έλικας δεν 
υπολογίζεται).  

9.1.3. Μοντέλα Τηλεκατευθυνόµενης πτήσης  
Α) Συµβατικά µοντέλα 
1. ανεξάρτητα µεγέθους και τύπου αρκεί να εκτελέσουν πτήση διάρκειας τουλάχιστον 3 

λεπτών , µε απογείωση από το έδαφος ή από το χέρι, που να περιλαµβάνει µία διέλευση σε 
ευθεία γραµµή και σε σταθερό επίπεδο, και η προσγείωση να γίνει σε µέγιστη απόσταση 
100 µέτρων από το σηµείο απογείωσης, σε βαθµό που το µοντέλο να µπορεί να 
ξαναπετάξει (σπάσιµο έλικας δεν υπολογίζεται). 

Β) Ελικόπτερα 
1. ανεξάρτητα µεγέθους και τύπου αρκεί να εκτελέσουν πτήση που µετά την απογείωση να 

περιλαµβάνει αιώρηση για διάστηµα 15 δευτερολέπτων και πορεία. Η προσγείωση πρέπει 
να γίνει σε µέγιστη απόσταση 25 µέτρων από το σηµείο απογείωσης σε βαθµό που το 
ελικόπτερο να µπορεί να ξαναπετάξει.  

Γ) Ανεµόπτερα 
1. ανεξάρτητα µεγέθους και τύπου αρκεί να εκτελέσουν πτήση διάρκειας τουλάχιστον 2 

λεπτών που µετά την απογείωση (απαγκίστρωση από το νήµα) να περιλαµβάνει ευθεία 
πτήση κόντρα στον άνεµο σε σταθερό επίπεδο για περίπου 15 δευτερόλεπτα, και η 



 

 

προσγείωση να γίνει σε µέγιστη απόσταση 100 µέτρων από το σηµείο άφεσης από το χέρι, 
σε βαθµό που το µοντέλο να µπορεί να ξαναπετάξει. 

9.2 Πιστοποιητικό εκπαιδευτή 
1. Σε όσους παρακολουθήσουν µε επιτυχία τα σεµινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών, 

απονέµενεται πιστοποιητικό εκπαιδευτή για το αντίστοιχο επίπεδο εκπαίδευσης.  
2. Η ΕΠ.ΑΕ. τηρεί κατάλoγo τωv εκπαιδευτών για κάθε επίπεδο. 

9.3 Πιστοποιητικό κριτών αγώνων 
1. Για κάθε αγωvιστική κατηγoρία πoυ πρoβλέπovται κριτές η ΕΠ.ΑΕ. φρovτίζει µε ειδικά 

σεµιvάρια vα εκπαιδεύει τους εvδιαφερoµέvoυς αεροµοντελιστές (νέους στο σύνολο των 
κανονισµών και παλιούς για τις αλλαγές των κανονισµών). 

2. Σε όσους παρακολουθήσουν επιτυχώς το αντίστοιχο σεµινάριο απονέµεται πιστοποιητικό 
"Κριτή" αγώνων αεροµοντελισµού για τη συγκεκριµένη κατηγορία (-ες).  

3. Η ΕΠ.ΑΕ. τηρεί κατάλoγo τωv κριτώv για κάθε κατηγορία. 

9.4 Πιστοποιητικό εποπτών ασφάλειας των πτήσεων 
1. Η ΕΠ.ΑΕ. φρovτίζει µε ειδικά σεµιvάρια vα εκπαιδεύει τους εvδιαφερoµέvoυς 

αεροµοντελιστές για τους κανόνες που διέπουν την Ασφάλεια των Πτήσεων.  
2. Σε όσους παρακολουθήσουν επιτυχώς το αντίστοιχο σεµινάριο απονέµεται 

πιστοποιητικό  "Επόπτη Ασφάλειας των Πτήσεων". 

9.5 Πιστοποιητικό επίτευξης ρεκόρ 
1. Οι αθλητές που επέτυχαν και ανεγνωρίσθη απόλυτη επίδοση σε µία από τις επίσηµες 

κατηγορίες ρεκόρ, λαµβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
2. Το πιστοποιητικό δεν ανακαλείται όταν επιτευχθεί νέα επίδοση στην ίδια κατηγορία, απλά η 

αναφερόµενη σ' αυτό επίδοση δεν είναι πλέον η απόλυτη επίδοση. 



 

 

10. Ατυχήµατα 
Ο αεροµοντελισµος είναι εκ φύσεως ασφαλές άθληµα, αλλά δεν αποκλείεται να συµβεί κάποιο 
ατύχηµα. Για να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους αυτούς η ΕΛ.Α.Ο µέσω της ΕΠ.ΑΕ. εκπονεί 
κανονισµούς ασφάλειας των πτήσεων και προβλέπει την έµπρακτη εποπτεία των χώρων των 
πτήσεων. Για την περίπτωση που συµβεί ένα ατύχηµα: 

10.1. Χειρισµός Περιστατικών 
1. Οι αντιδράσεις σε ένα περστατικό πρέπει να είναι σωστές και άµεσες. Τις πρωτοβουλίες 

συνήθως αναλαµβάνει ο προπονητής ή ο έφορος ασφάλειας των πτήσεων, ή πιο έµπειρος 
από τους παρόντες σε συνδυασµό µε κάποιον που έχει γνώση από Πρώτες Βοήθειες. 

2. Περιληπτικά συστήνονται οι παρακάτω ενέργειες: 
α) Προσφέρετε τις ελάχιστες πρώτες βοήθειες που χρειάζονται 
β) Καλέστε ασθενοφόρο και αν είναι απαραίτητο την τοπική αστυνοµία 
γ) Φωτογραφείστε τον εξοπλισµό, αλλά µην τον µαζέψετε 
δ) Πάρτε ονόµατα, διευθύνσεις και τηλέφωνα από αυτόπτες µάρτυρες αεροµοντελιστές ή 

θεατές.  
ε) Ενηµερώστε τους συγγενείς καλύτερα αυτοπροσώπως καθώς επίσης και την ΕΛ.Α.Ο.. 

10.2. Ερευνα και Αναφορά 
1. Ανάλογα µε την σοβαρότητα ενός περιστατικού, η αξιολόγησή του µπορεί να είναι από 

µερικών λεπτών σύσκεψη µε τον προπονητή και εξήγηση στον αεροµοντελιστή, µέχρι την 
σύσταση Επιτροπής ∆ιερεύνησης από την ΕΛ.Α.Ο ή ακόµα και ιατροδικαστική έρευνα από 
τις δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές. 

2. Κατά την έρευνα υπάρχουν τρία στάδια: 
α) Συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων - αναφορές από αυτόπτες µάρτυρες, εξέταση του 

εξοπλισµού, συγκέντρωση στοιχείων αντί για γνώµες. 
β) Εκδοση συµπερασµάτων - χρήση των συγκεκριµένων ερωτήσεων που έχουν 

σχεδιαστεί για την Επιτροπή ∆ιερεύνησης της ΕΛ.Α.Ο. 
γ) Αναφορά -έγκαιρη αποστολή του Εντύπου Αναφοράς Περιστατικού στην ΕΛ.Α.Ο. 

10.3. Περιστατικά χρήζοντα αναφοράς είναι: 
α) Αυτά που περιέχουν τραυµατισµό. 
β) Αυτά που περιέχουν υλικές ζηµιές 
γ) Αυτά όπου µπορεί να απαιτηθούν αποζηµιώσεις ή νοµικές ευθύνες 
δ) Οτιδήποτε το οποίο µπορεί να έχει σηµασία από άποψη ασφάλειας ή ήταν ασυνήθιστο. 

1. Το Έντυπο Αναφοράς Περιστατικού  είναι τυποποιηµένο έντυπο της ΕΛ.Α.Ο, πρέπει να 
συµπληρώνεται κατά το δυνατόν πληρέστερα, και να στέλνεται µέσα σε 48 ώρες 
ταχυδροµικά εξπρές και συστηµένο ή fax στην ΕΠ.ΑΕ. της ΕΛ.Α.Ο..  

10.4. Ανάλυση Αναφοράς Συµβάντος 
1. Η ανάλυση των δεδοµένων γίνεται εµπιστευτικά για στατιστικούς σκοπούς για παραγωγή 

Περίληψης Περιστατικών, οµαδοποίηση παρόµοιων περιστατικών για έκδοση 
συµπερασµάτων µε τελικό σκοπό την ελάττωση του κινδύνου επανεµφανίσεως παρόµοιων 
περιστατικών. Περιλήψεις Περιστατικών ανακοινώνονται το συντοµώτερο δυνατόν για να 
επιτρέψουν σε όλους τους αεροµοντελιστές και τους προπονητές να µάθουν από τις 
εµπειρίες των άλλων. 

 



 

 

11. Πειθαρχικές ∆ιαδικασίες 

11.1. Αναφορά παράβασης Κανονισµών 
1. Στην περίπτωση παραπτώµατος σχετικού µε τις παραγράφους αυτού του Κανονισµού ή για 

αντιαθλητική συµπεριφορά, το σωµατείο ενηµερώνει την ΕΠ.ΑΕ. για το όνοµα του αθλητή, 
για τον αριθµό µητρώου του και για λεπτοµέρειες του παραπτώµατος που διαπράχθηκε. Η 
ΕΠ.ΑΕ. καλεί το εµπλεκόµενο µέλος να υποστηρίξει τις θέσεις του γραπτά ή µε προσωπική 
παράσταση, πριν καταλήξει σε απόφαση για απαλλαγή του ή την παραποµπή του στην 
∆ικαστική Επιτροπή της ΕΛ.Α.Ο.. 

2. Η απόφαση για απαλλαγή ή παραποµπή στην ∆ικαστική Επιτροπή της ΕΛ.Α.Ο. 
ανακοινώνεται στο µέλος από την ΕΠ.ΑΕ. χωρίς καθυστέρηση. Αντίγραφο της αρχικής 
αναφοράς και της απόφασης της ΕΠ.ΑΕ. προωθούνται ταυτόχρονα στο ∆Σ της ΕΛ.Α.Ο.. 
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1. Γενικοί κανονισµοί αγώνων 

1.1. Κανονισµοί 
1.1.1. Πηγές κανονισµών 

Α. Κανονισµοί της ∆ιεθνούς Αεραθλητικής Οµοσπονδίας FAI.  

1. Εχουν µεταφραστεί στα Ελληνικά. Ακολουθούν την ίδια ονοµασία που διακρίνεται µε το 
χαρακτηριστικό F (= αεροµοντελισµός), ένα αριθµό που δηλώνει την κλάση και τέλος το 
γράµµα της κατηγορίας όπως ο συνηµµένος πίνακας. 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 κανονισµοί 

1. Συντάχθηκαν µε σκοπό να διευκολύνουν τον συναγωνισµό των αθλητών/αεροµοντελιστών σε 
αγώνες µε ευκολώτερους στόχους. ∆ιατηρούν τα χαρακτηριστικά προθέµατα της κλάσης τους 
ενώ στο µέσον προστίθενται τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας και τέλος το χαρακτηριστικό 
"GR". 

1.1.2. Γενικό µέρος κανονισµών 
1. Εκτός από τους αγωνιστικούς κανονισµούς που διέπουν κάθε κατηγορία, υπάρχουν και 

γενικοί κανονισµοί που αφορούν την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων ανεξάρτητα 
της κατηγορίας. 

1.1.3. Τοπικές διατάξεις 
1. Κάθε περιοχή (µοντελοδρόµιο) 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 αεροµοντελιστών όσο και στους κατοίκους ή τις δηµόσιες 
δραστηριότητες της περιοχής.  

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

3. Τα σωµατεία πρέπει να ενηµερώνουν έγκαιρα την ΕΠ.ΑΕ. εάν προκύπτει η ανάγκη 
εφαρµογής τοπικής διάταξης. 

1.1.4. Προαιρετικοί κανονισµοί 
1. Πολλοί από τους κανονισµούς των αγωνιστικών κατηγοριών αναφέρουν προαιρετικές 

προδιαγραφές για τα αεροµοντέλα ή τη διεξαγωγή του αγώνα. Οι κανονισµοί αυτοί µπορούν 
να τίθενται σε εφαρµογή σε όλα τα επίπεδα αγώνων µε απόφαση του διευθυντή του αγώνα, 
µε την προϋπόθεση ότι θα ανακοινώνονται µε την πρόσκληση του αγώνα. 

1.1.5. ∆οκιµαστικοί κανονισµοί  
1. 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. 

1.1.6. Iσχύς vέωv καvovισµώv 
1. Οι εγκεκριµένοι καvovισµoί, εκτός αv oρίζεται αλλιώς, ισχύoυv από τηv 1η Iαvoυαρίoυ τoυ 

επoµέvoυ έτoυς. 
2. Τρoπoπoιήσεις σε θέµατα "ασφάλειας των πτήσεων" ισχύoυv άµεσα µε την έγκριση του ∆.Σ. 

της ΕΛ.Α.Ο.  
3. Τα κριτήρια επιλογής των Ε.Ο. θα γίνονται µε τους κανονισµούς που θα ισχύουν την εποχή 

που θα λάβουν χώρα οι διεθνείς αγώνες στους οποίους θα πάρει µέρος η Ε.Ο. 



 

 

1.2. Επίπεδα αγώνων 
1.2.1. Αγώνας αεροµοντελισµού 
1. "Αγώνας αεροµοντελισµού" είναι ο συναγωνισµός µεταξύ αθλητών-αεροµοντελιστών ή/και 

µεταξύ οµάδων αθλητών-αεροµοντελιστών για την επίτευξη των καλύτερων επιδόσεων των 
αεροµοντέλων τους. 

2. Οι αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα στηρίζονται στους επίσηµους αγωνιστικούς κανονισµούς 
της ΕΛ.Α.Ο. όπως και τις επί µέρους τοπικές διατάξεις εφ' όσον υπάρχουν. 

1.2.2. ∆ιεθνείς αγώνες ανοιχτής συµµετοχής  
1. Αγώνες που µπορούν να συµµετάσχουν αθλητές απ' όλα τα κράτη µέλη της FAI εφ' όσον 

κατέχουν ταυτότητα αθλητή αεροµοντελιστή της FAI µε ατοµική δήλωση συµµετοχής. Σε 
αυτούς τους αγώνες δεν µπορεί να γίνει συναγωνισµός µεταξύ οµάδων. 

1.2.3. ∆ιεθνείς 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/Αερολέσχη τους. Σε αυτούς τους αγώνες υπάρχει ατοµικός και πιθανόν και 
οµαδικός συναγωνισµός σε επίπεδο εθνικών οµάδων. 

1.2.4. ∆ιηπειρωτικοί αγώνες  
1. Αγώνες µεταξύ των αθλητών τριών τουλάχιστων κρατών που ανήκουν γεωγραφικά στην ίδια 

Ηπειρο (π.χ. Πανευρωπαϊκοί). Οι συµµετοχές των αθλητών δηλώνονται από την Εθνική 
Οµοσπονδία / Αερολέσχη τους. Σε αυτούς τους αγώνες υπάρχει ατοµικός και πιθανόν και 
οµαδικός συναγωνισµός σε επίπεδο εθνικών οµάδων.   

2. Αυτοί οι αγώνες είθισται να οργανώνονται το έτος που δεν γίνονται Παγκόσµιοι αγώνες στην 
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 / Αερολέσχη τους. Σε 

αυτούς τους αγώνες υπάρχει ατοµικός και οµαδικός συναγωνισµός σε επίπεδο εθνικών 
οµάδων. 

3. Είθισται οι παγκόσµιοι αγώνες να οργανώνονται κάθε διετία, άλλες κλάσεις τα ζυγά έτη και 
άλλες τα µονά. 

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 ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο.  µία φορά το έτος ανά 

κατηγορία (όχι απαραίτητα σε όλες τις κατηγορίες). Χρειάζεται η προηγούµενη ανακοίνωση 
του ετησίου προγράµµατος στην ΓΓΑ. 

3. Οι συµµετοχές δηλώνονται από τα σωµατεία. Σε αυτούς τους αγώνες υπάρχει ατοµικός και 
οµαδικός συναγωνισµός σε επίπεδο σωµατείων. 

4. Η ΕΠ.ΑΕ. αποφασίζει για τον ελάχιστο αριθµό συµµετοχών σε Πανελλήνιους αγώνες 
προκειµένου να θεωρηθούν έγκυροι. 

5. Τα απoτελέσµατα τωv αγώvωv επικυρώvovται από τo ∆.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. Οι Περιφεριακοί αγώνες οργανώνονται από την επιτροπή αεροµοντελισµού 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 ατοµικός και οµαδικός 
συναγωνισµός σε επίπεδο σωµατείων.  

3. ∆εν περιλαµβάνονται στο επίσηµο πρόγραµµα αγώνων που υποβάλλεται στην ΓΓΑ. 
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 ∆.Σ. του σωµατείου. Οι συµετοχές δηλώνονται 

από τους ενδιαφερόµενους αθλητές του σωµατείου. ∆εν υπάρχει περιορισµός στη συχνότητα 
της διοργάνωσης ή τις κατηγορίες. 

3. Η επιλεγείσα ηµερoµηvία διεξαγωγής τους πρέπει να γvωστoπoιείται στην ΕΛ.Α.Ο. 
τουλάχιστον 2 µήνες ενωρίτερα. 

4. ∆εv χρειάζεται κoιvoπoίηση τωv απoτελεσµάτωv στηv ΕΛ.Α.Ο. 

1.2.9. Αεροµοντελιστική ηµερίδα 
1. Είναι η συγκέντρωση αεροµοντελιστών µε σκοπό την εκτέλεση πτήσεων, πιθανό 

συναγωνισµό σε απλούς ελιγµούς, και την ενίσχυση της φιλίας και του αγωνιστικού πνεύµατος 
µεταξύ των ίδιων των αθλητών και των σωµατείων τους.  

1.2.10. 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 κανονισµούς που θα ισχύσουν.  
β) αναφορά στους αγώνες που µετράνε στο πρωτάθληµα και την βαρύτητα βαθµολογίας 
κάθε αγώνα. 

1.2.11. Αγώνες "κριτήρια" 
1. Είναι αγώνες για την διευκόλυνση ανάδειξης της Ε.Ο. µε µετρήσιµα όρια 
2. Τα κριτήρια διοργανώνονται µε ευθύνη της ΕΠ.ΑΕ., η οποία επιλέγει τον αλυτάρχη, τους 

κριτές και θέτει τα όρια πρόκρισης κατά περίπτωση. 
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 αεροµοντελισµού προβλέπεται να διαγωνίζονται ανά δύο αθλητές σε 
µία οµάδα, ο ένας πιλότος και ο άλλος µηχανικός.  

2. Οι εν λόγω, 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 των οµάδων πιλότος/µηχανικός πρέπει να προέρχονται από το ίδιο σωµατείο. 
Αυτό δεν ισχύει για συµµετοχή στην Ε.Ο. 

1.3.2 Αθλητικές ταυτότητες ΕΛ.Α.Ο. 
1. Κάθε αθλητής σωµατείου που ανήκει στην δύναµη της ΕΛ.Α.Ο. πρέπει να έχει ταυτότητα 

"αθλητή" που εκδίδει η ΕΛ.Α.Ο. Τα περί έκδοσης αθλητικών ταυτοτήτων αναφέρονται στο 
πρώτο µέρος του κανονισµού. 

1.3.3 Αθλητικές ταυτότητες FAI 
3. Κάθε αθλητής που συµµετέχει σε διεθνή αγώνα πρέπει να έχει την αθλητική ταυτότητα της 



 

 

∆ιεθνούς Αεροναυτικής Οµοσπονδίας FAI, µε επικολληµένο το σχετικό ένσηµο της FAI για το 
τρέχον έτος. Τα περί έκδοσης διεθνών ταυτοτήτων αναφέρονται στο πρώτο µέρος του 
κανονισµού. 

1.3.4 Αντικατάσταση και υποκατάσταση αθλητή (Proxy) 
1. Αντικατάσταση ενός µέλους οµάδας µε άλλο επιτρέπεται µόνο µέχρι την στιγµή της επίσηµης 

εγγραφής πριν τον αγώνα ή πριν από τον τεχνικό έλεγχο των µοντέλων ότι από τα δύο συµβεί 
νωρίτερα. 

2. ∆εν επιτρέπεται να διαγωνιστεί άλλο πρόσωπο στη θέση του δηλωµένου αθλητή για 
λογαριασµό του δεύτερου (proxy) π.χ. λόγω έκδηλης φυσικής αναπηρίας ή αδυναµίας 
παρουσίας του στην πίστα. 

3. Οι κανονισµοί για επίτευξη και αναγνώριση απόλυτης επίδοσης (ρεκόρ) είναι διαφορετικοί και 
αναφέρουν σαφώς που µπορεί να επιτραπεί µία υποκατάσταση και για πόσο χρόνο. 

1.3.5 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 ώς ορίζουν ειδικότεροι όροι σε 
ορισµένες κατηγορίες που παίζει ρόλο - µεταξύ άλλων - και η φυσική κατάσταση του αθλητή. 

2. Ολοι 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 τρείς ή περισσότεροι Juniors αυτόµατα πρέπει να εκδοθεί 
χωριστή κατάταξη γι' αυτούς παράλληλα µε την γενική κατάταξη όλων των αθλητών. 

1.3.6 Οµάδα 
1. Αναφέρεται σε οιαδήποτε οµαδική παρουσίαση αθλητών σωµατείων σε αγώνες. Αν η επί 

µέρους προκήρυξη του αγώνα δεν περιορίζει τον αριθµό των µελών της οµάδας, αυτή µπορεί 
να έχει απεριόριστο αριθµό αθλητών, και ένα αργηγό οµάδας. 

2. Υπάρχει και η περίπτωση σε αγώνα τα σωµατεία να παρουσιάσουν µία τριµελή οµάδα που η 
βαθµολογία των αθλητών της µετράει στην κατάταξη των οµάδων και παράλληλα αθλητές του 
ίδιου σωµατείου που µετέχουν µόνο στην ατοµική κατάταξη.  

1.3.7 Εθνική Οµάδα 
1. Η επιλογή και αποστολή των Ελληνικών Ε.Ο. Αεροµοντελισµού αναλύεται στο πρώτο µέρος 

του κανονισµού λειτουργίας του αεραθλήµατος. 



 

 

2. Οι παράγοντες του αγώνα 

2.1. Οργανωτές (διοργανωτές) 
2.1.1 ∆ιοργάνωση / ανάθεση 
1. Οι Πανελλήνιοι και περιφερειακοί αγώνες όπως και τα Πανελλήνια πρωταθλήµατα 

προκηρύσσονται από την ΕΛ.Α.Ο. και έχουν ως διοργανωτή την ΕΛ.Α.Ο. 
2. Οργανωτική Επιτροπή είναι η ΕΠ.ΑΕ. 
3. Η ΕΠ.ΑΕ. µπορεί να αναθέσει σε σωµατείο της ΕΛ.Α.Ο., µετά από αίτησή του, µέρος ή 

ολόκληρη την οργάνωση / διεξαγωγή ενός αγώνα (σε µία ή περισσότερες κατηγορίες), εφ' 
όσov αυτό καλύπτει τις απαραίτητες πρoυπoθέσεις, όπως καταλληλότητα χώρoυ, έµπειρα 
άτoµα και επάρκεια σε πρoσωπικό υποστήριξης, αλλά η ΕΠ.ΑΕ. ως Οργανωτική Επιτροπή 
διατηρεί όλη την ευθύνη για την σωστή οργάνωση και διεξαγωγή του αγώνα. 

2.1.2 Τοπική Οργανωτική Επιτροπή 
1. Εφ' όσον δεν ανατεθεί η οργάνωση σε σωµατείο, η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή επιλέγεται 

και ορίζεται από την ΕΠ.ΑΕ. ως ορίζουν οι διατάξεις της σύστασης υποεπιτροπής αγώνων της 
τελευταίας, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η σύσταση οργανωτικής επιτροπής είναι στην 
αρµοδιότητα του ανάδοχου σωµατείου. 

2. Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής θα είναι ταυτόχρονα και ο ∆ιευθυντής του Αγώνα ο 
οποίος και θα έχει την διοικητική εξουσία και την οικονοµική διαχείρηση του αγώνα βάσει του 
εγκριθέντος προϋπολογισµού. Το όνοµα του προτεινόµενου προσώπου για την θέση αυτή 
πρέπει να περιλαµβάνεται στα στοιχεία της αίτησης ανάληψης του αγώνα από το 
ενδιαφερόµενο σωµατείο και θα συνεκτιµάται µαζί µε τις άλλες προϋποθέσεις.   

3. Στην επιτροπή µπορούν να µετέχουν προαιρετικά σε τιµητικές θέσεις εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, των στρατιωτικών αρχών, οι χορηγοί, ή και άλλοι τοπικοί παράγοντες οι οποίοι 
όµως δεν µπορούν να θεωρηθούν ως "διοργανωτές". 

5.  Αρµοδιότητες της οργανωτικής επιτροπής αγώνα είναι: 

Αδεια χρήσης χώρου 
Ασφάλιση των αθλητών κ.λ.π. έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους 
Αποστολή πρόσκλησης του αγώνα στα σωµατεία. 
Αποστολή προσκλήσης 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 
Εκπαίδευση των χρονοµετρών 
Εκπαίδευση των εποπτών/αξιωµατούχων (π.χ. στην oργάνωση φύλαξης ποµπών) 
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   
∆ιαµόρφωση 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 µεταλίων νικητών  



 

 

Οργάνωση τελετών έναρξης, λήξης, απονοµής διπλωµάτων και βραβείων 
Οργάνωση δεξίωσης (προαιρετική) 

2.1.3. Οργανικές θέσεις 
1. Για την διοργάνωση Πανελλήνιων αγώνων και Πανελληνίων πρωταθληµάτων απαιτείται η 

πλήρωση των εξής οργανικών θέσεων µε ονόµατα που θα προτείνει η ΕΠ.ΑΕ.και θα εγκρίνει 
η ΕΛ.Α.Ο. 
! Ελλανόδικος επιτροπή 
! ∆ιευθυντής του αγώνα 

2.1.3.1. Η Ελλανόδικος επιτροπή 

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

2. Είναι τριµελής, προτείνεται από την ΕΠ.ΑΕ., η οποία προτείνει και το ποιός εκ των τριών θα 
είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 

3. Τα άτοµα που την απαρτίζουν πρέπει να γνωρίζουν τους κανονισµούς και να έχουν εµπειρία 
στη διεξαγωγή αγώνων αεροµοντελισµού. Τα µέλη της Επιτροπής δεν µπορεί να είναι 
αγωνιζόµενοι στη συγκεκριµένη κατηγορία του  αγώνα, ή αρχηγοί σε οµάδα, ή µέλη κάποιας 
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 "φάκελλο του αγώνα".  

7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συνυπογράφει µαζί µε τον ∆ιευθυντή του Αγώνα και τον 
Αλυτάρχη τα τελικά αποτελέσµατα (όχι τα διπλώµατα). 

2.1.3.2 Ο ∆ιευθυντής του Αγώνα 

1. Προτείνεται από την ΕΠ.ΑΕ. 
2. Εχει τη διεύθυνση της προετοιµασίας και της διεξαγωγής του αγώνα. 
3. Συντονίζει τις ενέργειες της υποεπιτροπής αγώνων της ΕΠ.ΑΕ., και της οργανωτικής 

επιτροπής και είναι ο σύνδεσµος της τελευταίας µε την ΕΠ.ΑΕ. 
4. Ορίζει τον αλυτάρχη (-ες), και εγκρίνει τον κατάλογο των κριτών. 
5. Ελέγχει την απόδοση των κατωτέρω παραγόντων τους οποίους και µπορεί να αντικαταστήσει 

οποτεδήποτε. 
! Αλυτάρχης (-ες)  
! Κριτές, Χρονοµέτρες, Επόπτες/Αξιωµατούχοι 
! Υπεύθυνος Γραµµατείας 

6. Συντάσσει την τεχνική και οικονοµική απολογιστική έκθεση του αγώνα. 
7. Μπορεί να εκτελέσει και χρέη αλυτάρχη σε µία γραµµή πτήσης. 

2.1.3.3. Ο Αλυτάρχης 
1. Ορίζεται από τον ∆ιευθυντή του Αγώνα. 
2. Εχει τηv διεύθυvση τoυ αγωvίσµατoς. Συvτovίζει και ελέγχει τoυς υπόλoιπoυς αρµoδίoυς της 

oργάvωσης τoυ αγωvίσµατoς, δηλ. υπευθύvoυς γραµµώv, χρovoµέτρες, βoηθoύς κριτώv και 
γραµµατεία. ∆έχεται εvτoλές µόvo από τov ∆ιευθυvτή του Αγώvα και συvεργάζεται µε τηv 
Ελλαvόδικo Επιτρoπή για τηv λύση τυχόv πρoβληµάτωv. 

3. Σε περίπτωση πoυ δεv υπάρχoυv πoλλές γραµµές πτήσεωv µπορεί να εκτελεί και τα 
καθήκovτα τoυ υπευθύvoυ γραµµής. 

4. Σε περίπτωση που στο ίδιο µέρος διοργανώνεται αγώνας σε περισσότερες της µίας 
κατηγορίας, µπορεί (ή επιβάλλεται αν τρέχουν ταυτόχρονα) να ορισθεί διαφορετικός 
αλυτάρχης για κάθε µία από αυτές. 

2.1.3.4 Υπεύθυνος Γραµµατείας 
1. Φρovτίζει τηv ύπαρξη όλωv τωv απαραιτήτωv υλικών όπως φύλλων βαθµoλoγίας, και λοιπής 

γραφικής ύλης.  



 

 

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

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

2.1.3.5. Κριτές, χρονοµέτρες, επόπτες/αξιωµατούχοι  

4. "Κριτές" (judges). Βαθµολογούν κάποια επίδοση µε προσωπική εκτίµηση. Είναι απαραίτητοι 
στις κατηγορίες ακροβατικών και στις κατηγορίες scale.  

5. "Χρονοµέτρες" (timekeepers). Χειρίζονται τα χρονόµετρα και εκτελούν και άλλες παράλληλες 
µετρήσεις όπως η ακρίβεια της προσγείωσης, κ.λ.π.. 

6. "Επόπτες ή "Αξιωµατούχοι" (officials). Εχουν εξ' ίσου υπεύθυνες αποστολές όπως την 
εποπτεία της ασφάλειας των πτήσεων, την φύλαξη των ποµπών, την παρατήρηση του 
monitor, τη µέτρηση διαφόρων φυσικών µεγεθών, τον τεχνικό έλεγχο των µοντέλων, τον 
έλεγχο ορίων της πτήσης, την παρουσία των δικαιούντων στην πίστα, τη ροή των πτήσεων, 
κ.λ.π. 

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

8. Τα καθήκοντα των χρονοµετρών, των εποπτών και λοιπών αξιωµατούχων ανατίθενται σε 
ικανά άτοµα από το σωµατείο διοργανωτή, ή έξω από αυτό, τα οποία αν δεν έχουν 
προηγούµενη παρόµοια εµπειρία, θα παρακολουθήσουν εξειδικευµένο σεµινάριο πριν την 
έναρξη του συγκεκριµένου αγώνα που θα περιλαµβάνει θεωρία και πρακτική εξάσκηση (όπου 
απαιτείται). 

9. Πρέπει να υπάρχουν εφεδρικοί κριτές, χρονοµέτρες και επόπτες / αξιωµατούχους για κάθε 
ανάγκη προσθήκης ή αντικατάστασης. 

2.1.3.6. Λοιπές οργανικές θέσεις 

1. Οι παρακάτω αρµοδιότητες δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά αναφέρονται για την αρτιώτερη 
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 

 



 

 

3. Η διεξαγωγή του αγώνα 

3.1. Πριν τον αγώνα 
3.1.1. Αγωνιστικό ηµερολόγιο (αγωνιστικό πρόγραµµα) 
1. Υπεύθυνη για την σύνταξη και τήρηση του αγωνιστικού ηµερολογίου για τον αεροµοντελισµό 

είναι η ΕΠ.ΑΕ. 
2. Το πρόγραµµα πρέπει να είναι έτοιµο κάθε χρόνο έως την 31η Αυγούστου, οπότε 

υποβάλλεται προς έγκριση στο ∆Σ της ΕΛ.Α.Ο. Το εγκεκριµµένο πρόγραµµα είναι παράλληλα 
και η προκήρυξη των αγώνων που αναφέρει. 

3. Κάθε αλλαγή στο πρόγραµµα χρειάζεται την έγκριση του ∆Σ της ΕΛ.Α.Ο. 

3.1.2. Πρόσκληση 
1. Η πρόσκληση και σχετικό ενηµερωτικό έντυπο για την διεξαγωγή των αγώνων πρέπει να 

αποστέλλεται τουλάχιστον δύο µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής τους, προς όλα τα 
σωµατεία, µε ευθύνη της οργανωτικής επιτροοπής.  

2. Αντίγραφο αποστέλλεται στην γραµµατεία της ΕΛ.Α.Ο. 

3.1.3. ∆ικαίωµα συµµετοχής 
1. ∆ικαίωµα συµµετoχής στους Ελληνικούς αγώνες αερoµovτελισµού έχoυv όλοι οι αθλητές των 

Ελληνικών αεραθλητικών σωµατείων που ανήκουν στη δύναµη της ΕΛ.Α.Ο., Ελληνες ή 
αλλοδαποί.  

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

όπως προβλέπεται από τον Αθλητικό Νόµο (σωµάτων Στρατού και Ασφαλείας, Σώµατος 
Ελλλήνων Προσκόπων κ.λ.π.). 

! αλλoδαποί, µέλη αεραθλητικώv σωµατείωv τoυ εξωτερικoύ εφ' όσον επιτρέπεται κάτι 
τέτοιο (και µε τις προϋποθέσεις) από τις σχετικές αθλητικές διατάξεις.  

3. Ολοι οι αλλοδαποί επισκέπτες αναφέρονται σε χωριστό πίνακα κατάταξης µαζί µε τους 
Ελληνες, και δεv µπoρoύv vα κερδίσουν τov τίτλo τoυ Παvελληvιovίκη.  

4. Ολοι 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. 

5. 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. 

3.1.4. Χρηµατικό "δικαίωµα συµµετοχής" 
1. Η ΕΠ.ΑΕ. µπορεί να προτείνει στο ∆.Σ. το ύψος του χρηµατικού "δικαιώµατος συµµετoχής" 

ανά αθλητή, για oπoιαδήπoτε εκδήλωσή της. 
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 στηv πρoκύρηξη τoυ κάθε αγώvα. 
2. Για Παvελλήvιoυς Αγώvες ή Κριτήριo Εθvικής Οµάδας τo όριo δήλωσης είvαι 30 ηµέρες πριv 

από τηv έvαρξη τωv αγώvωv εκτός αv αvαφέρεται ρητά στηv πρoκύρηξη τωv αγώvωv άλλο 
περιθώριο. Για Περιφερειακoύς αγώvες τo όριo είvαι 7 ηµέρες. 

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 ή έχει τo δικαίωµα vα ζητήσει δικαίωµα 
συµµετoχής αυξηµέvo µέχρι 100% τoυ προκαθορισµένου για καθυστερηµέvες δηλώσεις 
συµµετoχής. 



 

 

3.1.6. Αποδοχή κανονισµών 
1. Οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 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 

πρoκύρηξη. 
2.  Η ΕΠ.ΑΕ. µπορεί να ορίζει ένα ελάχιστο αριθµό συµµετοχών προκειµένου να θεωρηθεί 

έγκυρος Πανελλήνιος αγώνας ή Πανελλήνιο Πρωτάθληµα. 

3.2. ∆ιαδικαστικά 
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 ταυτοπροσωπείας του. 

β) Τον έλεγχο της καταβολής του δικαιώµατος συµµετοχής εφ' όσον έχει θεσπισθεί. 
γ) Την δήλωση των συχνοτήτων εκποµπής των συστηµάτων τηλεκατεύθυνσης (στις 

αντίστοιχες κατηγορίες) για την οργάνωση της σειράς των πτήσεων. 

3.2.2. Τεχνικός έλεγχος  
1. Ο οργανωτής ορίζει χρονική περίοδο πριν την έναρξη του αγώνα για να γίνει ο τεχνικός 

έλεγχος των µοντέλων και των βοηθηµάτων από τους εντεταλµένους επόπτες / 
αξιωµατούχους.  

2. Ο οργανωτής πρέπει να ορίσει τον απαραίτητο αριθµό εποπτών που θα ελέγχουν σποραδικά 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µοντέλων και των βοηθηµάτων που υπεισέρχονται στον αγώνα 
κατά την διάρκειά του. 

3. Τα αποτελέσµατα των θέσεων 1-3 είναι σε εκκρεµότητα έως ότου επανελεγχθούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των αντίστοιχων µοντέλων. 

3.2.3. Αριθµός µοντέλων  
1. Ο αθλητής µπορεί να λάβει µέρος στον αγώνα µε όσα µοντέλα προβλέπουν οι επί µέρους 

κανονισµοί της κάθε κατηγορίας. 
2. Οι ίδιοι κανονισµοί επίσης ορίζουν τους συνδυασµούς των µερών των µοντέλων και τις 

αλλαγές και επισκευές που µπορεί να κάνει σ' αυτά µετά την πιστοποίησή τους από τον 
τεχνικό έλεγχο. 

3. Στην περίπτωση που µετά την επίσηµο έλεγχο και καταγραφή ενός µοντέλου αυτό σπάσει ή 
χαθεί, ο αθλητής µπορεί να παρουσιάσει ένα ακόµα µοντέλο στη θέση του κατεστραµµένου, 
το οποίο θα περάσει από τεχνικό έλεγχο το αργότερο µία ώρα πριν την έναρξη του πρώτου 
επίσηµου γύρου. Σε κάθε περίπτωση ο αθλητής πρέπει να έχει µόνο τον αριθµό µοντέλων 
που επιτρέπουν οι επί µέρους κανονισµοί 

3.2.4. Σήµανση µοντέλων 
1. Στα µοντέλα πρέπει να αναγράφεται µε ευκρίνεια ο αριθµός µητρώoυ του αθλητή.  
2. Τo µέγεθoς τωv γραµµάτωv της σήµαvσης δεv µπoρεί vα έχει ύψoς µικρότερo από 2,5 

εκατοστά.  
3. Απoυσία της σήµαvσης αυτής είvαι λόγoς για απoκλεισµό τoυ αθλητή από τoυς αγώvες. 

3.2.5. Ο κανόνας του κατασκευαστή 
1. Σε όποιες κατηγορίες αναφέρεται ότι ισχύει ο "κανόνας του κατασκευαστή", σηµαίνει ότι ο 

αγωνιζόµενος αθλητής πρέπει να έχει κατασκευάσει ό ίδιος το σκάφος από το µοντέλο µε το 
οποίο διαγωνίζεται σε µεγάλο ποσοστό µε προσωπική συµµετοχή και όχι µε απλή σύνδεση 
προσυναρµολογηµένων κοµµατιών που έχει βρεί έτοιµα στο εµπόριο ή από άλλους 
αεροµοντελιστές.  

2. Επίσης σηµαίνει ότι το µοντέλο δεν µπορεί να το αγοράσει έτοιµο από άλλον ή να του 
παραχωρηθεί ελεύθερα από άλλον για την συµµετοχή του σε αγώνα. 

3. Από αυτό τον κανόνα εξαιρούνται οι κινητήρες, οι δεξαµενές, οι τροχοί, το σύστηµα 



 

 

τηλεκατεύθυνσης κ.λ.π. 

3.3. Στον αγώνα 
3.3.1. Χρονοµετρήσεις 
1. Οι χρονοµέτρες πρέπει να φροντίσουν να αποµνηµονεύσουν τα σχήµατα, τα χρώµατα και 

άλλα χαρακτηριστικά του µοντέλου που θα χρονοµετρήσουν προκειµένου να µπορούν να το 
παρακολουθούν σε όλη την πτήση του, ιδίως όταν αυτό αποµακρύνεται. 

2. Οι χρονοµέτρες των αγώνων ελεύθερης πτήσης σε εξωτερικό χώρο µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν κυάλια. 

3. Οι χρονοµέτρες πρέπει να στέκονται στον ενδεδειγµένο χώρο ή σε ακτίνα 10 µέτρων από τη 
θέση του αθλητή. 

4. Εάν χρησιµοποιούνται δύο χρονόµετρα, λαµβάνεται ο µέσος όρος των δύο στρογγυλευµένος 
στο πλησιέστερο ολόκληρο δευτερόλεπτο κάτω από τον µέσο όρο (εκτός αν προβλέπεται κάτι 
άλλο στους ανά κατηγορία κανονισµούς). Σε περίπτωση που η διαφορά είναι τέτοια που 
δηλώνει λάθος του οργάνου ή του χρονοµέτρη, και τα δύο χρονόµετρα θα επιδεικνύονται στον 
οργανωτή και την ελλανόδικο επιτροπή οι οποίοι και θα αποφασίζουν ποιά από τις δύο 
ενδείξεις θα ληφθεί υπ' όψη.  

5. Οι αθλητές επιτρέπεται να εκτελέσουν χρέη χρονοµέτρη προκειµένου να συµπληρωθούν 
κενές θέσεις. 

3.3.2. Ειδικές απαιτήσεις για αγώνες τηλεκατευθυνοµένων 
1. Ολoι oι πoµπoί πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv στηv διάρκεια τoυ αγώvα πρέπει vα ελεγχθoύv για 

την ακρίβεια της συχνότητας εκποµπής τους και vα τoπoθετηθoύv σε ασφαλές σηµείo υπό τηv 
επίβλεψη αρµoδίoυ oρισµέvoυ από τηv oργαvωτική επιτρoπή. Ο αρµόδιoς αυτός είvαι 
υπεύθυvoς vα παραδώσει τov πoµπό στov αθλητή µε τηv έvαρξη τoυ χρόvoυ πρoετoιµασίας. 
Στηv διάρκεια τoυ χρόvoυ πρoετoιµασίας και εφ όσov oι πτήσεις της πρoηγoύµεvης σειράς 
δεv έχoυv τελειώσει δεv επιτρέπεται η χρήση της τηλεκατεύθυvσης. Χρήση της 
τηλεκατευθύvσης χωρίς άδεια έχει σαv απoτέλεσµα τηv διαγραφή τoυ αθλητή από τηv 
συvέχεια τoυ αγώvα και εκτός τoύτoυ υπάρχει και η πιθαvότης και άλλης ποινής. 

2. Ο Αλυτάρχης δεv ξεκιvά τov αγώvα εάv όλoι oι πoµπoί τωv αθλητώv δεv έχoυv παραδοθεί 
πρoς φύλαξη στoυς oργαvωτές. 

3. Εάv κάπoιoς αθλητής δεv καταφέρει vα παραδώσει τov πoµπό τoυ πριv τηv επίσηµη ώρα  
έvαρξης τoυ αγώvα µπoρεί vα απoτελέσει λόγo για vα απαγoρευθεί η συµµετoχή τoυ  στov 
πρώτo γύρo. 

4. Απαγoρεύεται oπoιαδήπoτε δoκιµαστική εκπoµπή σήµατoς χωρίς τηv άδεια τoυ αλυτάρχη. 
Είvαι επίσης και λόγoς απoκλεισµoύ εφόσov πραγµατoπoιηθεί. 

5. Ο αθλητής πρέπει vα επιστρέψει τov πoµπό αµέσως µε τηv λήξη τoυ επίσηµoυ χρόvoυ, και να 
βεβαιωθεί ότι είναι κλειστός. 

6. Ο οργανωτής καλόν είναι να έχει µηχάνηµα παρακολούθησης των εκποµπών 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων (spectrum analyzer) στην περιοχή των αεροµοντελιστικών 
συχνοτήτων του αγώνα. Παράλληλα πρέπει να έχει οργανώσει µέσον επιικοινωνίας µε τη 
γραµµή (-ές) πτήσης (-εων) για την άµεση µεταβίβαση της πληροφορίας περί επικίνδυνης 
εκποµπής που µπορεί να παρεµβάλει τις συχνότητες των αθλητών. 

7. Ο διοργανωτής των αγώνων πρέπει να ελέξγει εγκαίρως πριν ζητήσει την ανάθεση σ' αυτόν 
των αγώνων, ότι στο συγκεκριµένο πεδίο δεν υπάρχουν εκποµπές ηλεκτροµαγνητικών 
σηµάτων (ασχέτως ονοµαστικών συχνοτήτων) που µπορούν να παρεµβάλουν την 
επικοινωνία των αεροµοντελιστικών συστηµάτων τηλεκατεύθυνσης στις συχνότητες που 
αναγράφονται στην προκήρυξη του αγώνα. Οι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν όλες τις ηµέρες 
τις εβδοµάδας. Οιαδήποτε διαπίστωση περί του αντιθέτου πρέπει να αναφέρεται στην 
προκήρυξη. 

3.3.3. Η σειρά των πτήσεων 
1. Εκτός αν η µορφή και οι ειδικοί κανονισµοί του αγώνα ορίζουν αλλιώς, η σειρά πτήσεων 

ορίζεται µε κλήρωση πριν την έναρξη του αγώνα. Εάν ο αριθµός των αθλητών είναι µεγάλος, 
τότε στις διαδοχικούς γύρους η σειρά πρέπει να µεταβληθεί έτσι ώστε να περιοριστούν οι 
πιθανότητες ένας αθλητής να πετάει πάντα στις ίδιες καλές ή στις ίδιες κακές καιρικές 
συνθήκες.  

2. Οπου οι κανονισµοί προβλέπουν ταυτόχρονες πτήσεις σε γκρουπ, τότε η µέθoδoς πoυ θα 
χρησιµoπoιηθεί για την διαίρεση των αθλητών σε γκρούπ είvαι ελεύθερη επιλoγή τoυ 



 

 

oργαvωτή, µε τις εξής προϋποθέσεις:  
! να σχηµατίζει τα λιγότερα γκρουπ αvά γύρo µε τoυς περισσότερoυς αθλητές αvά γκρουπ 

ώστε ο αγώνας να απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό χρόνο για να ολοκληρωθεί. 
! να λαµβάνει υπ' όψη ότι δύο αθλητές πρέπει να βρεθούν µαζί στο ίδιο γκρουπ όσες 

λιγότερες φορές είναι εφικτό. 
! να λαµβάνει υπ' όψη ότι η διαφορά των συχνοτήτων εντός του γκρουπ πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 20 χιλιόκυκλοι (20KHz). 
! να λαµβάνει υπ' όψη τον διαθέσιµο αριθµό χρονοµετρών, και διαστάσεων του χώρου.  
! από τηv στιγµή της έvαρξης τoυ αγώvα δεv επιτρέπεται αλλαγή τoυ αριθµoύ τoυ αθλητή ή 

τoυ τρόπoυ σχηµατισµoύ τωv γκρούπ. 
Υποδείγµατα µητρών για τον σχηµατισµό γκρουπ  

Παράδειγµα µε 25 αθλητές στους 3 πρώτους γύρους (5 αθλητές ανά γκρουπ) 
 

 1ος ΓΥΡΟΣ 2ος ΓΥΡΟΣ 3ος ΓΥΡΟΣ 
 Α Β Γ ∆ Ε  Α Β Γ ∆ Ε  Α Β Γ ∆ Ε 
α 1 2 3 4 5  1 7 13 19 25  1 12 23 9 20 
β 6 7 8 9 10  6 12 18 24 5  6 17 3 14 25 
γ 11 12 13 14 15  11 17 23 4 10  11 22 8 19 5 
δ 16 17 18 19 20  16 22 3 9 15  16 2 13 24 10 
ε 21 22 23 24 25  21 2 8 14 20  21 7 18 4 15 

 
Α,Β,Γ,∆,Ε, ..... δηλώνουν τον αριθµό του γκρουπ  -  1,2,3,4,5, ....... δηλώνουν τον αριθµό του αθλητή -  
α,β,γ,δ,ε, .........δηλώνουν τη θέση απογείωσης  

3.3.4. Αριθµός γύρων, προκριµατικοί, τελικοί, κατάταξη  

3.3.4.1. Γύροι 

1. Οι 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 µεγάλους αγώνες µετά τους προγραµµατισµένους γύρους, µπορεί να ακολουθήσει σειρά 
τελικών (fly-off). Η τέλεση τελικών γύρων δεν είναι υποχρεωτική και αποφασίζεται από τον 
διευθυντή του αγώνα, αλλά αυτό (και ο αριθµός τους) πρέπει να ανακοινώνεται πριν την 
έναρξη του αγώνα 

2. Εφ' όσον ακολουθήσουν τελικοί γύροι, οι αρχικοί γύροι θεωρούνται προκριµατικοί. 
3. Ο διευθυντής του αγώνα αποφασίζει τον αριθµό των αθλητών (από τους καλύτερους της 

τελικής κατάταξης των προκριµατικών) που θα πετάξουν στους τελικούς.  
4. 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). 

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

6. 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 θέσεις 1-3 
! Οµαδική κατάταξη (µεταξύ σωµατείων, οµάδων ή κρατών) θέσεις 1-3 
! Κατάταξη ανά ηλικία θέσεις1-3 σε κάθε οµάδα ηλικίας  

2. Η οµαδική κατάταξη βγαίνει αθροίζοντας τις βαθµολογίες των αθλητών κάθε οµάδας. Σε 
περίπτωση ισοβαθµίας, η οµάδα που θα έχει το µικρότερο άθροισµα αριθµών θέσης στην 
κατάταξη , περνάει επάνω από την άλλη. Αν και πάλι ισοβαθµούν η µία καλύτερη επίδοση 
κρίνει την κατάταξη.  



 

 

3.3.5. Επαναλήψεις πτήσεων 
1. Η απόφαση για επαvάληψη πρoσπαθείας αθλητoύ ή αθλητώv λαµβάνεται από τον αλυτάρχη, 

εάv κρίνει ότι έτσι εξασφαλίζεται η ισότητα του συναγωνισµού µεταξύ τωv αθλητώv. Η χρονική 
στιγµή της επανάληψης είτε προβλέπεται στους επί µέρους κανονισµούς των κατηγοριών, είτε 
επαφίεται στην απόφαση του αλυτάρχη. 

2. Εάν η επανάληψη γίνεται σε πτήση ενός γκρουπ (µετέχουν όλοι οι αθλητές του γκρούπ), 
επειδή το ζήτησαν συγκεκριµένοι αθλητές, για αυτούς θα µετρήσουν τα αποτελέσµατα της 
τελευταίας (επαναληπτικής) πτήσης ενώ οι υπόλοιποι αθλητές του γκρουπ µπορούν να 
επιλέξουν µεταξύ των καλύτερων για αυτούς αποτελεσµάτων στις αντίστοιχες πτήσεις.  

3.3.6. Εκδοση αποτελεσµάτων 
1. Μετά τηv λήξη τoυ αγώvα τα φύλλα καταγραφής απoτελεσµάτωv υπoγράφovται από τoυς 

κριτές ή χρovoµέτρες και στηv συvέχεια από τov αλυτάρχη. Η απoυσία τωv υπoγραφώv 
αυτώv απoτελεί λόγo ακύρωσης τωv απoτελεσµάτωv. 

3.3.7. ∆ιακοπή αγώνα 
1. Οι κατωτέρω αιτίες σταθµίζovται από τov ∆ιευθυντή του αγώνα o oπoίoς πρέπει vα λάβει 

υπόψη τoυ κυρίως τoυς καvόvες ασφάλειας. Εφ΄ όσov o ∆ιευθυντής του αγώνα κρίvει oτι o 
αγώvας µπoρεί vα συvεχιστεί, oι αθλητές δεv έχoυv δικαίωµα vα υπoβάλλoυv έvσταση για τo 
συγκεκριµέvo θέµα.  

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

1. Η ένταση του ανέµου είναι συνεχής πέρα των 12 µέτρων ανά δευτερόλεπτο (9 µ/δ για τις 
κατηγορίες ελεύθερης πτήσης, Scale και πυραύλων) µετρούµενη 2 µέτρα από το έδαφος και 
για περίοδο 1 λεπτού (20 δευτερολέπτων για τις κατηγορίες ελεύθερης πτήσης) εκτός αν 
ορίζεται αλλιώς στους κανονισµούς των επί µέρους κατηγοριών. 

2. Εχει αλλάξει η διεύθυνση του ανέµου και χρειάζεται χρόνος για να αλλάξει η γραµµή 
εκκίνησης. 

3. Η ορατότητα δεν επιτρέπει την οπτική επαφή µε τα µοντέλα στους χώρους και την απόσταση 
που προβλέπεται να πετάξουν. 

4. Ο ήλιος εµποδίζει εµφανώς τους αθλητές στις κατηγορίες F3A, F5A, F3C, F4C και τις 
αντίστοιχες Ελληνικές (-GR). 

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

λάσπωµένος διάδροµος κ.λ.π.) 
3.3.7.2. 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). 

3.3.8. Αποκλεισµός από τον αγώνα 
1. Οποιος αθλητής κάνει χρήση µοντέλου, ή υλικού, ή καύσιµου που δεν προβλέπεται από τους 

κανονισµούς του αγώνα, ή δεν έχει την νόµιµη επισήµανση, 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 χειριστεί το µοντέλο του. 

3. Ολα τα µοντέλα που θεωρούνται επικίνδυνα αποκλείονται από τον αγώνα.  
4. Χειριστής που χειρίζεται το µοντέλο του ενάντια στους κανόνες ασφάλειας έστω και στην 

προπόνηση, αποκλείεται από τον αγώνα. 
5. Την απόφαση περί επικινδυνότητας κάποιου µοντέλου ή του τρόπου πτήσης του µπορεί να 

λάβει ο ∆ιευθυντής του αγώνα, ή ο Αλυτάρχης, ή ο Επόπτης ασφάλειας των πτήσεων. 
6. Ο ∆ιευθυντής του αγώνα πρέπει να ενηµερώσει τον αθλητή ή τον αρχηγό της οµάδας του για 

τους λόγους που προέβη στην επιβολή αποκλεισµού του. 
7. 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. 

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

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

3.3.9. Ενστάσεις  

3.3.9.1. 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 έvα και µόvo αθλητή (ή αργηγό 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. Ολες οι ενστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο παράβολο. Χωρίς τη κατάθεση 
παράβολου δεν συζητείται η ένσταση και απορρίπτεται χωρίς το δικαίωµα να επανακατατεθεί 
αργότερα µε το παράβολο. Το ύψος του παραβόλου ορίζεται από την ΕΠ.Α.Ε. και πρέπει να 
αναγράφεται στην πρόσκληση των αγώνων. 

5. Ο ∆ιευθυντής του αγώνα προωθεί την ένσταση στον Αλυτάρχη και στην Ελλανόδικο 
Επιτροπή η οποία και πρέπει εντός 2 ωρών από την υποβολή να έχει εκδώσει την απόφαση 
της (πλην µίας περίπτωσης ως κατωτέρω). Εφόσον η ένσταση απορριφθεί τότε το παράβολο 
δεν επιστρέφεται στον αθλητή/οµάδα που υπέβαλε την ένσταση αλλά περιέρχεται στο ταµείο 
του οργανωτή. 

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

3.3.9.2. Ενστάσεις πριν τον αγώνα: 

1. Για την εγκυρότητα συµµετοχής ενός αθλητή, την ικανότητά του να χειριστεί το µοντέλο, τους 
κανονισµούς του συγκεκριµένου αγώνα, την καταλληλότητα του χώρου πτήσεων και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, την διαδικασία τεχνικού ελέγχου των µοντέλων, τους κριτές και 
τους άλλους επόπτες τουλάχιστον µία ώρα πριν την προγραµµατισµένη έναρξη του πρώτου 
επίσηµου γύρου. 

3.3.9.3. Ενστάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα: 

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

2. ∆εν γίνονται δεκτές ενστάσεις που αναφέρονται στο ύψος της βαθµολογίας κατά την 
υποκειµενική κρίση κριτή αγώνων, πλήν της περίπτωσης που άλλοι κριτές έχουν δώσει 
βαθµολογία υψηλή και άλλοι µηδέν. 

3.3.9.4. Ενστάσεις µετά τη ανακοίνωση των τελικών αποτελεσµάτων: 

1. Το αργότερο 1 ώρα µετά την επίσηµη ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Αν αυτό δεν είναι 
εφικτό λόγω αποχώρησης η ένσταση κατατίθεται απ' εύθείας στο ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο., µέσω του 
σωµατείου, το αργότερο 5 ηµέρες µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. 

2. Την ένσταση αυτή πρέπει να εξετάσει ή Ελλανόδικος επιτροπή του αγώνα. 
3.3.9.5. ∆ευτεροβάθµια 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 τριπλάσιο του ποσού που έχει καταβληθεί 
την πρώτη φορά. 

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

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. Σε όλους τους αθλητές πρέπει να επιδοθεί δίπλωµα που να αναφέρει τον αγώνα, την 

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

προγραµµατισµένη συγκέντρωση. 
5. Προαιρετικά µπορεί να επιδοθούν τρόπαια ή έπαθλα χορηγών. 
6. Τα διπλώµατα, τα µετάλλια, τα κύπελλα, τα τρόπαια και τα έπαθλα που θα επιδοθούν στους 

αθλητές πρέπει να είναι εγκεκριµµένα από την ΕΠ.ΑΕ. 
7. Τα διπλώµατα πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από τον διευθυντή του αγώνα, τον αλυτάρχη 

και τον Πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής. 
8. Η ΕΠ.ΑΕ. είναι µόνη αρµόδια για την επιλογή των επισήµων προσώπων που θα επιδόσουν 

τα διπλώµατα, τα µετάλια ή τα κύπελλα σύµφωνα µε το αθλητικό πρωτόκολλο. 
9. Ανεπίσηµα έπαθλα (χορηγών) µπορούν να επιδοθούν από τους αθλοθέτες. 

3.4. Μετά τον αγώνα 
3.4.1. Ο φάκελος του αγώνα  
1. Η συµπλήρωση του φακέλλου (έκθεσης) του αγώνα είναι αρµοδιότητα του ∆ιευθυντή του 

αγώνα. 
2. Περιλαµβάνει: 
! Τα επικυρωµένα αποτελέσµατα (υπεύθυνος ∆/Α) 
! Την τεχνική και οικονοµική απολογιστική έκθεση (υπεύθυνος ∆/Α) 
! Την έκθεση της Ελλανόδικης Επιτροπής (υπεύθυνος ο πρόεδρος της Ελλανόδικης 

Επιτροπής). 
3. Τα ανωτέρω κατατίθενται στην γραµµατεία της ΕΛ.Α.Ο. εντός 20 ηµερών από την λήξη των 

αγώνων. 
 



 

 

4. Εθνικές Οµάδες 

4.1. Γενικά 
1. Η εθνική οµάδα πρέπει να απαρτίζεται από τους καλύτερους αθλητές προκειµένου να 

παρουσιάσει ότι καλύτερο έχει η χώρα µας στο διεθνές στερέωµα και να µεγιστοποιούνται οι 
πιθανότητες καλής εθνικής κατάταξης. 

2. Η επιλογή των µελών της εθνικής οµάδας πρέπει να γίνεται µε συνδυασµό αντικειµενικών και 
άλλων κριτηρίων. 

3. Για όλες τις διαδικασίες και επιλογές προσώπων για την πλήρωση των θέσεων της Ε.Ο. όπως 
αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, είναι αρµόδια η ΕΠ.ΑΕ. η οποία καταθέτει τις τελικές 
προτάσεις της στο ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο.  

4.2. Προκήρυξη 
1. Η ΕΠ.ΑΕ. προκηρύσει έγκαιρα την συγκρότηση Εθνικής Οµάδας για κάθε κατηγορία που 

κρίνει απαραίτητο. 
2. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής των αγώνων που θα είναι ταυτόχρονα και κριτήρια επιλογής της 

Ε.Ο. πρέπει να επιλέγονται σε συσχετισµό µε το αγωνιστικό ηµερολόγιο της CIAM/FAI  ώστε 
να απέχουν τουλάχιστον 3 µήνες πριν την πρώτη προγραµµατισθείσα διεθνή συµµετοχή για 
την καλύτερη προετοιµασία της Ε.Ο. Οι εν λόγω αγώνες δεν είναι υποχρεωτικό να 
προέρχονται από το αγωνιστικό πρόγραµµα ενός ηµερολογιακού έτους. 

3. Χωρίς να είναι δεσµευτικός κανόνας, οι Ε.Ο. συµφέρει να επιλέγονται έγκαιρα ώστε η πρώτη 
συµµετοχή τους να γίνεται κατ' αρχή σε Πανευρωπαϊκό αγώνα και σε δεύτερη φάση το 
επόµενο έτος σε Παγκόσµιο αγώνα.  

4.3. Σύνθεση 
4.3.1. Αριθµός µελών 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της FAI για τον Αεροµοντελισµό η εθνική οµάδα αποτελείται το 

µέγιστο από τρείς αθλητές σε κάθε κατηγορία (ή τρία ζεύγη αθλητών όπου αυτό 
προβλέπεται), ένα αρχηγό οµάδας (Team Manager) και βοηθούς (Helpers). Σε ορισµένες 
κατηγορίες δέχεται και ένα βοηθό αρχηγού οµάδας (Assistant Team Manager) µε καθήκοντα 
που περιγράφονται σε άλλη παράγραφο. 

2. Εφ' όσον αποστέλλεται Ε.Ο. και στην κατηγορία Juniors, τα ανωτέρω ισχύουν και για την 
οµάδα αυτή, µε τους περιορισµούς που αναφέρονται στην οικεία παράγραφο περί της 
κατηγορίας Juniors.  

3. Αναγνωρίζει επίσης την κατηγορία των συνοδών (Supporters).  
4. Από οργανωτικής πλευράς η Ε.Ο. µπορεί να έχει Αρχηγό Αποστολής, Βοηθό Αρχηγού 

Αποστολής και προπονητές, έστω και αν οι θέσεις αυτές δεν αναφέρονται στους κανονισµούς 
της CIAM/FAI. 

5. Συµµετοχή Ε.Ο. µε 1-2 αθλητές σε διεθνή αγώνα οιοδήποτε επιπέδου επιτρέπεται από τους 
διεθνείς κανονισµούς, και µπορεί να εγκριθεί από την ΕΛ.Α.Ο. για ειδικούς λόγους όπως π.χ. 
την απόκτηση εµπειρίας σε νέα κατηγορία, ή τη συµµετοχή ταλαντούχων αθλητών µε στόχο 
την καλή ατοµική κατάταξη. Η έγκριση αυτών των κατ' εξαίρεση συµµετοχών δεν προϋποθέτει 
και την εξασφάλιση της οικονοµικής υποστήριξης της αποστολής από την ΕΛ.Α.Ο. 

4.3.2. Αθλητές 
1. Οι αθλητές αεροµοντελιστές µέλη της Ε.Ο. πρέπει να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα.  
2. "Αλλοδαποί" αθλητές επιτρέπονται µεν από την FAI µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 

στις διατάξεις της, αυτό όµως δεν θεωρείται δεσµευτικό για την συµµετοχή τους σε Ελληνική 
Ε.Ο. 

4.3.3. Ο αρχηγός της οµάδας 
1. Ο αρχηγός της οµάδας (Team Manager) είναι ο µόνος που επιτρέπεται να συνοµιλεί µε τους 

οργανωτές ή την ελλανόδικο επιτροπή για λογαριασµό του συνόλου ή µέλους της οµάδας. Αν 



 

 

δεν υπάρχει χωριστό πρόσωπο, χρέη αρχηγού οµάδας µπορεί να εκτελεί ένας από τους 
αθλητές της οµάδας, αλλά αυτό πρέπει να δηλωθεί το αργότερο την στιγµή της εγγραφής.  

2. Ο αρχηγός της οµάδας µπορεί να βοηθάει τους αθλητές στον χώρο εκκίνησης είτε µε την 
ιδιότητά του αυτή, είτε µε την ιδιότητα του βοηθού/µηχανικού ανάλογα µε το σύνολο των 
βοηθών που επιτρέπεται να βρίσκονται κοντά στον αθλητή σε κάθε κατηγορία. 

3. Στις κατηγορίες ελεύθερης πτήσης, κυκλικής πτήσης και πυραυλοµοντελισµού (Free Flight, 
Control Line and Space Model)  ο αρχηγός µπορεί να δηλώσει στους οργανωτές και ένα 
βοηθό που θα έχει τα όλα τα δικαιώµατα του αρχηγού εκτός από την δυνατότητα να 
συναλλάσεται µε τους οργανωτές ή την ελλανόδικο επιτροπή, πλην όµως θα µπορεί να 
καταθέτει τις ενστάσεις της οµάδας. 

4. Οι οµάδες των "seniors" και των "juniors" της ίδιας κατηγορίας µπορούν να έχουν διαφορετικό 
αρχηγό. 

4.3.4. Προπονητές Ε.Ο. 
1. Οι προπονητές των εθνικών οµάδων (οµοσπονδιακοί προπονητές) ορίζονται και 

ανακαλούνται από την ΕΛ.Α.Ο. µε πρόταση της ΕΠ.ΑΕ.  
2. Ο προπονητής πρέπει να είναι έµπειρος και καταξιωµένος στον χώρο, να γνωρίζει τις 

ιδιαιτερότητες της κατηγορίας και θα πρέπει να καλύπτρι τις απαιτήσεις που περιγράφονται 
στον αθλητικό νόµο ή άλλες σχετικές διατάξεις. 

3. Ο εκάστοτε προπονητής εκπονεί λεπτοµερές πρόγραµµα προπόνησης λαµβάνοντας υπ' όψη 
τη διαθεσιµότητα των αθλητών και αναπληρωµατικών, εξοπλισµό, διαθέσιµα κονδύλια κ.λ.π. 

4. Ο προπονητής είναι υπεύθυνος για τη έγκαιρη και κατά το δυνατόν άρτια προετοιµασία της 
Ε.Ο. 

5. Επειδή η FAI δεν αναγνωρίζει την ιδιότητα του προπονητή στον αγώνα, προκειµένου ο 
προπονητής να είναι δίπλα στους αθλητές µπορεί να του ανατεθεί και η θέση του αρχηγού της 
οµάδας ή να δηλωθεί ως βοηθός.  

4.3.5. Ο αρχηγός της αποστολής 
1. Συνήθως ορίζεται αρχηγός αποστολής σε πολυπληθή αποστολή. Εχει σαν αποστολή τον 

συντονισµό των ενεργειών της αποστολής της Ε.Ο. και των γραφειοκρατικών ενεργειών 
ειδικότερα. Οταν δεν υπάρχει ξεχωριστός αρχηγός αποστολής τις αρµοδιότητές του καλύπτει 
ο αρχηγός της οµάδας (ο Team Manager). 

2. Ο αρχηγός καταθέτει στην ΕΠ.Α.Ε. λεπτοµερή αγωνιστικό και οικονοµικό απολογισµό της 
αποστολής το αργότερο 20 ηµέρες µετά την λήξη των αγώνων.  

3. Ο αρχηγός αποστολής µπορεί να αποβάλει αθλητή ή άλλο µέλος της αποστολής από την 
Εθνική Οµάδα εφ' όσον θεωρήσει ότι αυτό είναι αναγκαίο. 

4.3.6. Βοηθοί 
1. Μπορούν να βρίσκονται στον χώρο πτήσεων και να βοηθούν τον αθλητή. Ο αριθµός των 

βοηθών που επιτρέπονται δίπλα στον αθλητή την ώρα που διαγωνίζεται καθορίζεται από τους 
κανονισµούς της κάθε κατηγορίας. Σε άλλες κατηγορίες ο αρχηγός της οµάδας µπορεί να 
παρευρίσκεται στον χώρο των πτήσεων επί πλέον του αριθµού των επιτρεπόµενων βοηθών 
και σε άλλες µόνο αν πάρει τη θέση ενός από αυτούς. 

4.3.7. Συνοδοί 
1. Μέλη οικογενειών ή φίλοι ή άλλοι αθλητές που επιθυµούν να συνοδεύσουν την Ε.Ο. σε 

διεθνείς αγώνες πρέπει να υπακούουν τον αρχηγό της αποστολής σε θέµατα που άπτονται 
της αξιοπρεπούς εµφάνισης της Ελλάδας. Τα επίσηµα µέλη της οµάδας είναι υπεύθυνα για τη 
συµπεριφορά όσων ατόµων αυτοί εζήτησαν να συµπεριληφθούν στην οµάδα ως συνοδοί. 

4.4. "Κριτήρια" επιλογής  
4.4.1. Ποιοί αγώνες θεωρούνται κριτήρια 
1. Σαν κριτήρια επιλογής µπορούν να µετρήσουν ένας ή περισσότεροι από τους κατωτέρω 

αγώνες, εφ' όσον αυτό ανακοινωθεί εγκαίρως µε την προκήρυξη  

! Πανελλήνιοι αγώνες 
! Πανελλήνιο Πρωτάθληµα  
! Αποκλειστικοί αγώνες "κριτήρια"  



 

 

4.4.2. Στοιχεία που συνηγορούν στην επιλογή ενός αθλητή 
1. Να έχει καταλάβει υψηλή θέση ή/και να έχει επιτύχει τα αριθµητικά όρια που έχουν 

προσδιορισθεί από την ΕΠ.ΑΕ. στους αγώνες που ορίζονται ως "κριτήρια". 
2. Να έχει συµµετάσχει σε Ε.Ο. στο παρελθόν. 
3. Να έχει κερδίσει θέσεις 1-3 σε Πανελλήνιους αγώνες ή πρωταθλήµατα. 
4. Να έχει συµµετάσχει στους αγώνες του ετήσιου προγράµµατος στην κατηγορία του.  
5. Να προπονείται συνεχώς.  
6. Να µπορεί να ακολουθήσει την Ε.Ο. όσες µέρες απαιτείται. 
7. Να έχει τον απαιτούµενο ελάχιστο εξοπλισµό. 
8. Να έχει ή να µπορεί να αποκτήσει την διεθνή αθλητική ταυτότητα της FAI. 
9. Να διακρίνεται για το ήθος του και την εν γένει διαγωγή του σύµφωνα µε τα αθλητικά ιδεώδη. 

4.5. Ισχύς της σύνθεσης 
4.5.1. Ισχύς-παράταση 
1. Η σύνθεση της Ε.Ο. ισχύει έως ότου προκηρυχθεί νέα εθνική οµάδα 
2. Αδυναµία επιλογής νέας Ε.Ο. (ή προ-Ε.Ο.) µετά την προκήρυξή της παρατείνει την ισχύ της 

παλαιάς. 

4.5.2. Αντικατάσταση µελών 
1. Αθλητής που συµµετέχει στην Ε.Ο, µπορεί να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωµατικό 

(συνήθως τον πρώτο στη σειρά) αν : 
! δεν έχει τον απαιτούµενο αριθµό και ποιότητα υλικού 
! δεν έχει προπονηθεί επαρκώς και δεν έχει την απαιτούµενη επίδοση 
! δεν µπορεί να ακολουθήσει την οµάδα την συγκεκριµένη χρονική περίοδο 
! το ζητήσει ο ίδιος για προσωπικούς λόγους 

2. Η αντικατάσταση κατ' αρχή γίνεται για συγκεκριµένη αποστολή. Στις επόµενες αποστολές 
µπορεί να ξαναπάρει τη θέση του εφ' όσον έχουν εκλείψει οι ανωτέρω λόγοι. 

4.5.3. Προεθνική οµάδα 
1. Εάν τα κριτήρια επιλογής γίνουν πολύ ενωρίτερα από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία της 

αποστολής, τότε οι επιλεγέντες αποτελούν την προεθνική οµάδα. 
2. Το ίδιο ισχύει εφ' όσον δεν έχει ακόµα εγκριθεί ο προϋπολογισµός της οµάδας. 
3. Ο αριθµός των µελών της προεθνικής οµάδας µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 3.  
4. Η τελική σύνθεση θα αποφασιστεί λίγο πριν την επίσηµη δήλωση συµµετοχής, αν και πάλι 

είναι δυνατή η αντικατάσταση ενός αθλητή µε άλλον. 
5. Από τη στιγµή που επιλεγεί η τριµελής Ε.Ο. οι υπόλοιποι αθλητές εφ' όσον έχουν και όλες τις 

άλλες προϋποθέσεις, θεωρούνται ως αναπληρωµατικοί µε τη σειρά επιτυχίας τους. 

4.6. Προϋπολογισµός 
1. Τα κονδύλια για τη χρηµατοδότηση της προετοιµασίας και της αποστολής της Ε.Ο. πρέπει να 

εγγράφονται εγκαίρως στον προϋπολογισµό της ΕΛ.Α.Ο.  
2. Τα απαραίτητα κονδύλια µπορούν να καλυφθούν από χορηγούς. 
3. Ο καταµερισµός των κονδυλίων που εγκρίνονται για την αποστολή Ε.Ο. πρέπει να είναι 

ισότιµος ανάµεσα στους αθλητές και τον αρχηγό κατ' αρχή, για την κάλυψη του δικαιώµατος 
συµµετοχής, των εξόδων ταξειδίου, και των εξόδων διαµονής και φαγητού (πέραν όσων 
καλύπτει το δικαίωµα συµµετοχής). 

4. Εφ΄όσον υπάρχει περίσσεια κονδυλίων αυτά πρέπει να διατεθούν κατ' αρχή για την ενίσχυση 
του αεραθλητικού υλικού της αποστολής, και κατα δεύτερον να καλύψουν αντιστοίχα εξόδα 
στους βοηθούς και λοιπούς επίσηµους συνοδούς. 

5. Επιτρέπεται η προσωπική συµµετοχή του κάθε αθλητή ή άλλου µέλους της Ε.Ο. στις δαπάνες 
του. 

4.7. Υλικό 
1. Το αεραθλητικό υλικό (αεροµοντέλα και συναφή εξαρτήµατα και συσκευές) που θα 

χρησιµοποιηθούν στην Ε.Ο. µπορεί να προέρχεται από τις παρακάτω πηγές: 



 

 

! το προσωπικό υλικό του κάθε αθλητή που συνεισφέρει για την προσωπική του συµµετοχή 
όπως και για την συµµετοχή της χώρας µας άνευ ανταλλάγµατος. 

! υλικό που ανήκει στην ΕΛ.Α.Ο. και το οποίο θα επιστραφεί µετά το πέρας της αποστολής 
ή θα αποδοθεί στον αθλητή. 

2. Είναι αποδεκτό από την πολυετή εµπειρία ότι το αεροµοντελιστικό υλικό µπορεί να 
καταστραφεί κατά την πτήση ή την µεταφορά του ή να κλαπεί κ.λ.π. Η ΕΠ.ΑΕ. πρέπει να 
ζητήσει από τον αθλητή έγγραφη δήλωση µε την οποία θα αποποιείται κάθε απαίτησης για 
αποζηµίωση αν συµβεί κάτι από τα ανωτέρω στα δικά του υλικά. 

3. Παράλληλα η ΕΠ.ΑΕ. θα πρέπει να ζητήσει την αντίστοιχη αντιµετώπιση του αθλητή από το 
∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. εφ' όσον συµβεί κάτι τέτοιο στα παραχωρηθέντα υλικά ιδιοκτησίας της. 



 

 

5. Απόλυτες επιδόσεις (Ρεκόρ) 

5.1. Γενικές αρχές 
5.1.1. ∆ιαδικασία αναγνώρισης επίδοσης 
1. Η προσπάθεια επίτευξης απόλυτης επίδοσης προϋποθέτει προαναγγελία στην ΕΠ.ΑΕ. 
2. Η ΕΠ.ΑΕ. ορίζει τους παρατηρητές και εγκρίνει την ηµεροµηνία της προσπάθειας. 
3. Μετά την εκτέλεση πρέπει να υποβληθεί φάκελλος στην ΕΠ.ΑΕ. για πιστοποίηση.  
4. Η υποεπιτροπή αγώνων εξετάζει τον φάκελλο (εφ' όσον είναι πλήρης) εντός δύο µηνών από 

την κατάθεσή του και συντάσσει πόρισµα που προωθεί αρµοδίως στην ΕΠ.ΑΕ. 
5. Η ΕΠ.ΑΕ. αποφασίζει επί του θέµατος και η πρότασή της για την αναγνώριση ή µη της 

επίδοσης παρoυσιάζεται από τον εκπρόσωπo της ΕΠ.ΑΕ. στηv επόµεvη συvεδρίαση τoυ ∆.Σ. 
της ΕΛ.Α.Ο. προς επικύρωση. 

6. Για ορισµένες κατηγορίες η αναγνώριση µπορεί να γίνει µε συνοπτικές διαδικασίες αν 
επιτευχθεί σε επίσηµο αγώνα. 

7. Στον δικαιούχο της απόλυτης επίδοσης επιδίδεται πιστοποιητικό. 
8. Η προσπάθεια επίτευξης ρεκόρ µπορεί να γίνει από οµάδα αθλητών οπότε το πιστοποιητικό 

αναφέρει όλα τα ονόµατα.  

5.1.2. Γενικοί κανονισµοί 
1. Οι κανονισµοί επίτευξης ρεκόρ που περιγράφονται στο παρόν αφορούν µόνο Πανελλήνια 

ρεκόρ. 
2. Σε όλες τις προσπάθειες επίτευξης ρεκόρ ισχύει ο κανόνας του κατασκευαστή. 
3. Σε όλες τις προσπάθειες επίτευξης ρεκόρ πρέπει να τηρούνται οι κανονισµοί ασφάλειας των 

πτήσεων. 
4. ∆εν υπάρχει όριο / διαφορά η οποία να απαιτείται ώστε µία "νέα" επίδοση να καταρρίψει την 

"παλιά". 
5. Εάν ό ίδιος αθλητής επιτύχει διαδοχικές νέες απόλυτες επιδόσεις στο διάστηµα της ηµέρας 

που έχει στην διάθεσή του µπορεί να υποβάλλει φάκελλο µόνο για την καλύτερη εξ' αυτών. 
6. Εάν µέσα στην ίδια ηµέρα επιτευχθούν διαδοχικά νέα ρεκόρ από διαφορετικούς αθλητές, 

µπορούν να αναγνωριστούν όλα εφ' όσον υποβάλλουν πλήρεις φακέλλους.   
7. Απαγορεύεται οιαδήποτε απόσπαση/απόρριψη τµήµατος ή συσκευής του σκάφους στην 

διάρκεια της πτήσης, εκτός από το βοήθηµα απογείωσης όπου αυτό επιτρέπεται. 

5.1.3. Βοηθός χειριστής 
1. Στις κατηγορίες F3 και F5 για επίτευξη διάρκειας ή απόστασης, µετά την πάροδο µίας ώρας 

από την απογείωση, µπορεί να χειριστεί το σύστηµα τηλεκατεύθυνσης (να οδηγήσει το 
µοντέλο) ένας άλλος αθλητής (ή περισσότεροι), και για συνολικό χρόνο έως το 45% του 
συνολικού χρόνου της πτήσης, µε την αυστηρή προϋπόθεση ότι ο αθλητής που επιχειρεί το 
ρεκόρ θα είναι αυτός που θα χειριστεί το σύστηµα το τελευταίο λεπτό της πτήσης 
συµπεριλαµβανοµένης και της προσγείωσης. 

2. Σε περίπτωση που η προσπάθεια γίνεται από οµάδα αθλητών όλα τα µέλη της οµάδας έχουν 
δικαίωµα να χειριστούν το σύστηµα τηλεκατεύθυνσης κατά βούληση. 

5.1.4. Παρατηρητές 
1. Παρόντες σε όλη την προσπάθεια επίτευξης ρεκόρ πρέπει να είναι:  

α) Ενας εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Ο. 
β) ∆ύο παρατηρητές επί πλέον (κατ' ελάχιστο) της έγκρισης της ΕΠ.ΑΕ. 

5.1.5. Προδιαγραφές  
1. Τα αεροµοντέλα που θα χρησιµοποιηθούν για ρεκόρ, πρέπει να ακολουθούν τις γενικές 

προδιαγραφές των αντιστοίχων κατηγοριών (όπως αναφέρονται στον πίνακα ταξινόµησης 
ρεκόρ, και εφ' όσον δεν προβλέπεται άλλος περιορισµός στο παρόν).  

2. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό βάρος του αεροµοντέλου µε το καύσιµο (όπου αυτό βρίσκει 
εφαρµογή) δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 5 κιλά (5.000 γραµµάρια) πριν την απογείωση. 

3. Η µέγιστη συνολική προβαλλοµένη επιφάνεια των αεροµοντέλων σταθερών πτερύγων, 
ορίζεται στις 150 τ.π. 



 

 

4. Η µέγιστη φόρτιση ορίζεται στα 75 γ/τ.π. 

5.1.6. Ειδικά για µηχανοκίνητα 
1. Ο συνολικός κυβισµός του κινητήρα (των κινητήρων) εσωτερικής καύσης δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα 10 κυβικά εκατοστά. ∆εν επιτρέπονται κινητήρες αντίδρασης. 
2. ∆εν επιτρέπεται ανατροφοδοσία µε καύσιµο µετά την απογείωση. 
3. Η σύνθεση των υγρών καυσίµων είναι ελεύθερη. 

5.1.7. Ειδικά για ηλεκτροκίνητα 
1. Για ηλεκτροκίνητα µοντέλα υπάρχουν οι εξής τέσσερεις κατηγορίες φερόµενης πηγής 

ενέργειας: 
α) F5 - "S"  Με επαναφορτιζόµενα στοιχεία (δευτερεύοντα στοιχεία). 
β) F5 - "P"  Με µη επαναφορτιζόµενα στοιχεία (πρωτεύοντα στοιχεία). 
γ) F5 - "SOL"  Με ηλιακές κυψέλες 
δ) F5 - "COMB" Ολες οι πηγές και οι συνδυασµοί τους επιτρέπονται. 

2. ∆εν επιτρέπεται οιαδήποτε γέφυρα / επαφή µε πηγή ενέργειας στο έδαφος ή άλλο ιπτάµενο 
αντικείµενο. 

5.2. Τα όρια της πτήσης 
5.2.1. Απογείωση 
1. Για τα µηχανοκίνητα θα γίνεται υποχρεωτικά από το έδαφος (υδάτινη επιφάνεια για 

υδροπλάνα) µε την δύναµη του κινητήρα. Ο χειριστής πρέπει να στέκεται στο έδαφος. ∆εν 
επιτρέπεται αερορυµούλκιση. 

2. Σε όλες τις κατηγορίες "ξηράς" επιτρέπεται υποβοηθητικό σύστηµα τροχοδρόµησης, το οποίο 
θα απορριφθεί αµέσως µετά την απογείωση. ∆εν επιτρέπεται αυτό το σύστηµα να έχει δική 
του κινητήριο/προωθητική δύναµη. Το υποβοηθητικό σύστηµα δεν προσµετράται στο 
συνολικό βάρος της απογείωσης. 

3. Ειδικά για τα υδροπλάνα πριν την απογείωση πρέπει να µείνουν σε πλεύση (για να 
αποδείξουν την πλευστική ικανότητα των πλωτήρων / γάστρας) για χρονικό διάστηµα 5 
λεπτών. 

4. Για όλες τις κατηγορίες µηχανοκίνητων (ξηρά ή νερό) το µοντέλο πρέπει να απογειωθεί σε 
χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει το 2% του συνολικού χρόνου της πτήσης. 

5. Τα ανεµόπτερα µπορούν να απογειωθούν µε ένα από τους τρόπους που περιγράφονται στην 
κατηγορία F3B. 

5.2.2. Τέλος πτήσης 
1. Η πτήση τελειώνει όταν το µοντέλο ακουµπήσει το έδαφος, ή την υδάτινη επιφάνεια ή έρθει σε 

επαφή µε εµπόδιο που σταµατάει την πτήση ολοκληρωτικά, ή αν εξαφανιστεί από την οπτική 
επαφή των χρονοµετρών έστω και µε κυάλια. 

5.2.3. Σηµείο προσγείωσης 
1. Είναι το σηµείο που το µοντέλο ακουµπάει για πρώτη φορά στο έδαφος, ή το νερό. Τα 

υδροπλάνα δεν είναι υποχρεωτικό να προσγειωθούν σε υδάτινη επιφάνεια. 
2. Για προσπάθεια διάρκειας ή απόστασης σε κλειστή διαδροµή το σηµείο προσγείωσης πρέπει 

να είναι µέσα σε µία ακτίνα 500 µέτρων από το σηµείο που το µοντέλο άρχισε την απογείωση. 
3. Για προσπάθεια απόστασης σε ευθεία διαδροµή, το σηµείο προσγείωσης πρέπει να 

προσδιορισθεί στην αίτηση της προσπάθειας µε µεγάλη ακρίβεια. Η προσγείωση πρέπει να 
γίνει σε ακτίνα 500 µέτρων από το σηµείο αυτό. 

4. Σε περίπτωση ταυτόχρονης προσπάθειας για ρεκόρ απόστασης σε ευθεία γραµµή και 
διάρκεια, το σηµείο προσγείωσης πρέπει να είναι σε ακτίνα 500 µέτρων από το σηµείο που 
έχει δηλωθεί ως στόχος προσγείωσης για την προσπάθεια της απόστασης. 

5.2.4. Χρονοµέτρηση 
1. Οπου προβλέπεται γίνεται από δύο χρονοµέτρες. 
1. Η καταγραφή των χρόνων πρέπει να γίνει άµεσα µετά την προσγείωση, επί της φόρµας 

αναφορά της προσπάθειας για επίτευξη της επίδοσης πτήσης µε µελάνι, και πρέπει να 
υπογραφεί και από τους δύο χρονοµέτρες και τους παρατηρητές.  

2. Η παρακολούθηση του µοντέλου από τους χρονοµέτρες κατά την διάρκεια της πτήσης µπορεί 
να γίνει µε ότι µέσο µετακίνησης έχουν στην διάθεσή τους. Επιτρέπονται τα κυάλια. 



 

 

3. Η ακρίβεια των χρονοµέτρων πρέπει να είναι 0,1% σε όλο το χρονικό διάστηµα που 
προβλέπεται να µετρήσουν. Οι χρόνοι αναγράφονται µε ακρίβεια δευτερολέπτου. 

4. Για όλες τις κατηγορίες µηχανοκίνητων η χρονοµέτρηση αρχίζει την στιγµή της "άφεσης" του 
µοντέλου από οιοδήποτε χέρι ή συσκευή το κρατούσε 

5. Για ανεµόπτερα η χρονοµέτρηση αρχίζει τη στιγµή που το µοντέλο αποσπάται από το νήµα 
εκτόξευσης. 

6. Για τα µηχανοκίνητα µοντέλα (εσωτ. καύση ή ηλεκτροκίνητα) ο κινητήρας/µοτέρ πρέπει να 
γυρίζει την έλικα τουλάχιστον το 98% του χρόνου της πτήσης (άν η έλικα είναι διπλούµενη 
πρέπει να παραµένει σε πλήρη έκταση όλο αυτό το διάστηµα). 

5.2.5. Πεδίο 
1. Ρεκόρ διάρκειας και απόστασης σε κλειστή διαδροµή, για µηχανοκίνητα µοντέλα πρέπει να 

γίνουν σε επίπεδο έδαφος, µακρυά από λόφους ώστε να µην τύχουν της βοήθειας δυναµικών 
ρευµάτων πλαγιάς. Η µέγιστη κλίση του εδάφους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1:200 δηλαδή 
ένα µέτρο σε απόσταση διακοσίων µέτρων µέσα σε απόσταση ενός χιλιοµέτρου της 
διαδροµής του ρεκόρ .  

2. Ρεκόρ απόστασης σε ευθεία διαδροµή. Η απώλεια ύψους µεταξύ του σηµείου απογείωσης και 
του σηµείου προσγείωσης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 2 µέτρα / λεπτό πτήσης. 

5.3. Ειδικοί κανονισµοί για κάθε τύπο επίδοσης  
5.3.1. Απόσταση σε ευθεία διαδροµή (21,49,25,36,60,66,72,78,85) 
1. Υπάρχουν δύο τρόποι για την επίτευξη ρεκόρ απόστασης σε ευθεία διαδροµή. 

α) Η απόσταση µεταξύ ενός σηµείου αναχώρησης Α και ενός σηµείου προσγείωσης Β. 
β) Η απόσταση δύο σκελών από το Α στο Β και πίσω στο Α. 

2. Για την περίπτωση α) η απόσταση του ρεκόρ είναι αυτή που µετράται µε ευθεία γραµµή 
µεταξύ των δύο σηµείων Α και Β άσχετα µε το ίχνος της πτήσης του µοντέλου. 

3. Για την περίπτωση β) η απόσταση του ρεκόρ είναι αυτή που µετράται µε ευθεία γραµµή 
µεταξύ των δύο σηµείων Α και Β διπλασιασµένη, άσχετα µε το ίχνος της πτήσης του 
µοντέλου.  

4. Αποστάσεις Α-Β έως και 50 χλµ θα µετρώνται σε επίσηµο χάρτη κλίµακας τουλάχιστον 
1:100.000 

5. Αποστάσεις  
Α-Β έως και 500 χλµ θα µετρώνται σε επίσηµο χάρτη κλίµακας τουλάχιστον 1:200.000 στο 
σύστηµα Gauss/Krieger. 

6. Για τον προσδιορισµό των δύο σηµείων της απόστασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί GPS. 
5. Το σηµείο Β στην περίπτωση β) πρέπει να προσδιορισθεί στην αίτηση της προσπάθειας µε 

µεγάλη ακρίβεια και η στροφή γύρω από αυτό πρέπει να γίνει µέσα σε ακτίνα 500 µέτρων. 
Αντίστοιχα η προσγείωση πρέπει να γίνει µέσα σε ακτίνα 500 µέτρων από το σηµείο 
εκκίνησης Α. 

7. Στον φάκελλο της προσπάθειας θα περιληφθεί λεπτοµερής υπολογισµός που θα έχει κάνει 
ένα αναγνωρισµένο επιστηµονικό σώµα, για την µέτρηση της απόστασης, µε αναφορά στις 
γεωγραφικές συντεταγµένες των σηµείων αναχώρησης και προσγείωσης. 

8. Πρέπει επίσης να αναφέρεται το ποσοστό πιθανής απόκλισης των υπολογισµών. 
9. Η ακρίβεια των υπολογισµών πρέπει να γίνει µε απόκλιση 1% για αποστάσεις έως και 500 

χλµ. 
10. Για ανεµόπτερα το σηµείο αναχώρησης είναι το σηµείο που στέκεται ο χειριστής την στιγµή 

της απογείωσης. 
11. Ο χειριστής µπορεί να ακολουθεί το µοντέλο µε ότι µέσο µεταφορικό έχει στη διάθεσή του, 

αρκεί να µπορούν να ακολουθήσουν µε όµοιο ή το ίδιο µέσο και οι επίσηµοι παρατηρητές. 

5.3.2. Απόσταση σε κλειστή διαδροµή (31,52,34,39,63,69,75,81,88) 
1. Το µήκος της βάσης πρέπει να είναι σε ευθεία γραµµή 500 µέτρα για µηχανοκίνητα µοντέλα 

F3, F5 και 150 µέτρα για ανεµόπτερα. 
2. Ο τρόπος οριοθέτησης των άκρων της βάσης, του τρόπου της πτήσης και µέτρησης των 

σκελών της απόστασης είναι ο ίδιος όπως αναφέρεται για την διεξαγωγή του τασκ Β στους 
αγώνες F3B. 

3. ∆εν υπολογίζονται κλάσµατα της βάσης της διαδροµής. 



 

 

5.3.3. ∆ιάρκεια πτήσης (20,48,24,35,59,65,71,77,84) 
1. ∆εν έχει ιδιαίτερους κανονισµούς. Καλύπτεται από τις γενικές διατάξεις περί ρεκόρ. 

5.3.4. Ταχύτητα σε κλειστή διαδροµή  

1. Μηχανοκίνητα (53,54,56,64,70,76,82)   2. Ελικόπτερα (56, 89) 

α) ∆ιαδροµή 
1. Η διαδροµή έχει σχήµα τετράγωνο µε πλευρές 200 µέτρων, που ορίζεται από 4 πυλώνες στις 

γωνίες. 
2. Το πεδίο πρέπει να είναι επίπεδο, ή να έχει µέγιστη κλίση 1:200 .  
3. Κάθε πυλώνας αριθµείται από 1 έως 4 σε κυκλική σειρά. Χρησιµοποιώντας την ευθεία µεταξύ 

των πυλώνων 1 και 2 ως βάση, βάζουµε ένα πυλώνα (Νο 5) ή ένα σύρµα διόπτευσης, 
ακριβώς στη µέση της βάσης, δηλαδή 100 µέτρα από τον κάθε πυλώνα 1 και 2. Σε µία κάθετη 
γραµµή προς την βάση βάζουµε ένα πυλώνα (Νο 6) ή ένα σύρµα διόπτευσης,  20 µέτρα απο 
τη βάση έξω από το τετράγωνο. Στο έδαφος µεταξύ των πυλώνων 5 και 6 βάζουµε µία 
λουρίδα από ανακλαστικό υλικό ή υλικό που να κάνει αντίθεση µε το έδαφος, πλάτους 10 
χιλιοστών που θα είναι η γραµµή εκκίνησης. 

4. Ο στόχος είναι η κάλυψη της τετράγωνης διαδροµής µία φορά στον ταχύτερο χρόνο. 
5. Το µοντέλο δεν πρέπει να περάσει µέσα στον χώρο που οριοθετούν οι τέσσερεις πυλώνες 

πριν ολοκληρωθεί η χρονοµέτρηση.  
6. Η όλη προσπάθεια χρονοµέτρησης πρέπει να γίνει εντός 30 λεπτών από την απογείωση. ∆εν 

υπάρχει περιορισµός στο ύψος πτήσης σε όλη την διαδροµή. 
β) Χρονοµέτρηση 
1. Η χρονοµέτρηση αρχίζει όταν το µοντέλο περάσει για πρώτη φορά την γραµµή εκκίνησης.  
2. Η χρονοµέτρηση τελειώνει όταν το µοντέλο περάσει για δεύτερη φορά τη γραµµή εκκίνησης 

και αφού έχει πετάξει µία φορά γύρω από την τετράγωνη διαδροµή, στρίβοντας πάντα έξω 
από τους πυλώνες. Η φορά πτήσης είναι αδιάφορη. 

3. Χρησιµοποιούνται δύο χρονοµέτρες. 
4. Τα χρονόµετρα να έχουν ακρίβεια 1/100 του δευτερολέπτου. Η διαφορά των χρόνων που 

κατέγραψαν δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 2/100 του δευτερολέπτου. 
5. Σε κάθε πυλώνα πρέπει να υπάρχει ένας κριτής που θα ανάβει ένα φώς όταν η µύτη του 

µοντέλου περάσει τον πυλώνα κανονικά, ή θα σηκώνει µία κόκκινη σηµαία αν το µοντέλο 
περάσει µέσα από τον πυλώνα. 

6. Ο χειριστής, ο βοηθός του, οι χρονοµέτρες και οι παρατηρητές πρέπει να είναι µέσα στην 
τετράγωνη διαδροµή στον πυλώνα 5. 

3. Ανεµόπτερα (55) 

1. Το πεδίο, ο τρόπος πτήσης και µέτρησης της ταχύτητας είναι ο ίδιος όπως αναφέρεται για την 
διεξαγωγή του τασκ C στους αγώνες F3B. 

2. Τα ανεµόπτερα πρέπει να είναι ελεύθερα από το νήµα εκτόξευσης πριν περάσουν την γραµµή 
εκκίνησης. 

1. Επιτρέπεται η πτήση µε βοήθεια θερµικών έξω από την διαδροµή. Η αναγνώριση αυτού του 
ρεκόρ είναι αυτόµατη αν η επίτευξη αυτή έχει γίνει σε επίσηµο αγώνα στην Ελλάδα 
(Πανελλήνιοι, Πανελλ. Πρωταθληµα, Κριτήριο Ε.Ο.) ή στο Εξωτερικό (Παγκόσµιοι, 
Πανευρωπαϊκοί, Βαλκανικοί). 

4. Pylon Racing 10 laps (83,90) 

2. Η αναγνώριση επίδοσης στην κλάση F3D και F5D είναι ο χρόνος κάλυψης της επίσηµης 
τριγωνικής διαδροµής για 10 συνεχείς περιφορές αλλά µόνο αν η επίτευξη αυτή έχει γίνει σε 
επίσηµο αγώνα στην Ελλάδα (Πανελλήνιοι, Πανελλ. Πρωτάθληµα, Κριτήριο Ε.Ο.) ή στο 
Εξωτερικό (Παγκόσµιοι, Πανευρωπαϊκοί, Βαλκανικοί). 

5.4. Ο φάκελος της προσπάθειας 
5.4.1. Τι περιλαµβάνει ο φάκελος της προσπάθειας 
1. Για την αναγνώριση της επίδοσης πρέπει να συµπληρωθεί µία σειρά από στοιχεία, και να 

κατατεθούν στην αρµόδια επιτροπή της ΕΛ.Α.Ο. 
! Την επίσηµη φόρµα συµπληρωµένη. 



 

 

! Περίγραµµα του µοντέλου σε τρείς όψεις µε τις βασικές διαστάσεις 
! Φωτογραφία του µοντέλου 
! ∆ήλωση / πιστοποίηση των οργάνων υποστήριξης και µεθόδων µετρήσεων 

5.4.2. Υποστήριξη 
1. Πρέπει να περιλαµβάνονται οι µετρήσεις όπως της απόστασης του σηµείου προσγείωσης 

από το δηλωθέν σηµείο, της διάρκειας χρόνου λειτουργίας κινητήρα, της διάρκειας της φάσης 
απογείωσης κ.λ.π. (όπου αυτά απαιτούνται). 

2. Για χρονόµετρα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, µία περιγραφή που να δηλώνει το πώς 
πιστοποιήθηκε η ακρίβεια των οργάνων (και το ποσοστό απόκλισης) 

3. ∆ήλωση ότι καλύφθηκαν όλες οι προδιαγραφές και παράµετροι που ζητούνται από τους 
κανονισµούς ρεκόρ. 

4. Κατάλογος µε τα ονόµατα όλων των εµπλεκοµένων στην προσπάθεια (παρατηρητές, βοηθοί 
κ.λ.π.) 

5. Για ιστορικούς λογους µία σύντοµη περιγραφή της εξέλιξης της προσπάθειας µε καταγραφή 
της ώρας κάθε φάσης/συµβάντος, τις καιρικές συνθήκες, ειδικά βοηθήµατα ή άλλες αντίξοες 
συνθήκες κατά την πτήση.  

6. Για F3D και F5D απαιτείται επι πλέον το επίσηµο φύλλο αποτελεσµάτων του αγώνα, και όλα 
τα αντίστοιχα ζητούµενα στοιχεία υποστήριξης από τον διοργανωτή. 

5.4.3. Ειδικά για χρονοµέτρηση 
Αριθµός χρονοµέτρων ........................ 
Μάρκα � τύπος .................................. 
Θέση χρονοµετρών ........................... 

5.4.4. Ειδικά για απόσταση σε κλειστή διαδροµή 
Οργανά µέτρησης .............. 
Μέθοδος ορισµού άκρων διαδροµής ................ 
Αριθµός παρατηρητών σε κάθε άκρη .................. 
Μέθοδος αναγγελίας της βάσης προς τον χειριστή ..................... 
Σκίτσο του πεδίου µε  τη βάση, σηµεία στροφής, σηµεία διόπτευσης θέσεις των παρατηρητών.  

5.5 Ταξινόµηση επιδόσεων 
Ο αριθµός σε κάθε τετράγωνο υποδηλώνει την κατηγορία της απόλυτης επίδοσης που αντιστοιχεί στον 

τύπο του αεροµοντέλου και το είδος της επίδοσης 
 

Μορφή 
κινητήρα 

Τύπος 
σκάφους 

Πηγή 
ενέργειας ∆ιάρκεια Απόσταση 

σε ευθεία 
Απόσταση 
σε κλειστή 
διαδροµή 

Ταχύτητα 
σε 

κλειστή 
διαδροµή 

Μηχανοκίνητο Αεροπλάνο F3A Υγρό καύσιµο 20 21 31 53 

Μηχανοκίνητο Υδροπλάνο F3A Υγρό καύσιµο 48 49 52 54 

 Ανεµόπτερο F3B  24 25 34 55 

Μηχανοκίνητο Αεροπλάνο F3D Υγρό καύσιµο ------ ----- ----- 83 

Μηχανοκίνητο Ελικόπτερο F3C Υγρό καύσιµο 35 36 39 56 

Ηλεκτροκίνητο Αεροπλάνο F5A  "S" 59 60 63 64 

Ηλεκτροκίνητο Αεροπλάνο F5A  "P" 65 66 69 70 

Ηλεκτροκίνητο Αεροπλάνο F5A "SOL" 71 72 75 76 

Ηλεκτροκίνητο Αεροπλάνο F5A  "Comb" 77 78 81 82 

Ηλεκτροκίνητο Ελικόπτερο F5C  84 85 88 89 

Ηλεκτροκίνητο Αεροπλάνο F5D   ----- ----- ----- 90 



 

 

5.7 Αίτηση αναγνώρισης απόλυτης επίδοσης 
 

Προς την: 
Ελληνική Αεραθλητική Οµοσπονδία 

Αίτηση Αναγνώρισης Απόλυτης Επίδοσης 
 

 Αριθµός κατηγορίας ρεκόρ  ................................... 
 Επίδοση προς αναγνώριση ................................... 
 Ηµεροµηνία προσπάθειας ................................... 
 Ονοµα αθλητή 

..................................................................................................... 
 Αριθµός αθλητικής ταυτότητας  ................................... 

Χαρακτηριστικά µοντέλου 
 Βασικές διαστάσεις (χιλ) ................................... 
 Ολική επιφάνεια (τ.π.) ................................... 
 Βάρος χωρίς καύσιµο (γ)  ...................................  
 Βάρος µε καύσιµο (γ) ................................... 
 Ελάχιστη φόρτιση (γ/τ.π.)  ................................... 
 Μέγιστη φόρτιση (γ/τ.π.)  ................................... 

Μηχανή      Ηλεκτρικό µοτέρ  
∆ιάµετρος κυλίνδρου ...........................  χιλ Κατασκευαστής / τύπος ......................... 
∆ιαδροµή..............................................  χιλ Ισχύς ονοµαστική ...................................(VA) 
Κυβισµός..............................................  κ.ε. Πηγή (-ές) ενέργειας     P,   S,    SOL,  COMB  
Κατασκευαστής....................................... Τύπος στοιχείων........................................... 
  Αριθµός στοιχείων   P ......, S ....., SOL ...... 
  Συνολική τάση λειτουργίας ........................(V) 

 
Οι υπογράφοντες βεβαιώνουµε, στον καλύτερο βαθµό που µπορούµε να πιστοποιήσουµε,  ότι σε 
αυτή την προσπάθεια επίτευξης απόλυτης επίδοσης καλύφθηκαν όλες οι παράµετροι και 
προδιαγραφές που προβλέπουν οι κανονισµοί. 

 
 
          ............................................ ............................................... 
            Ο εκπρόσωπος ΕΛ.Α.Ο.                 Ο αθλητής 
 
 
          ............................................ .................................................  
                  Παρατηρητής Α'               Παρατηρητής Β' 
 
 

συνηµµένα:  
Σκίτσο 3 όψεων του µοντέλου 
Φωτογραφία του µοντέλου 
Ανάλυση όλων των οργάνων ή/και ενεργειών διαβάθµισης και υποστήριξης   

 
 



 

 

6. Αγωνιστικές κατηγορίες αεροµοντέλων 

6.1 Κατηγορίες CIAM/FAI 
Κλάση F.1. Αεροµοντέλα Ελεύθερης Πτήσης / Free Flight 

Κατηγορίες 

F.1.A Ανεµόπτερα (Α2) 
F.1.B Λαστιχοκίνητα (wakefield) 
F.1.C Μηχανοκίνητα (F/F Power ή FAI Power) 
F.1.D Λαστιχοκίνητα εσωτερικών χώρων (Indoor ή Microfilm) 
F.1.E Ανεµόπτερα µε αυτόµατη µαγνητική οδήγηση (Magnet Steering Gliders) 
F.1.F Ελικόπτερα (Helicopters) 
F.1.G Λαστιχοκίνητα "Κύπελλο Χειµώνα" (Coupe d' Hiver) 
F.1.H Ανεµόπτερα (Α1) 
F.1.J Μηχανοκίνητα (F/F Power ή ½ A class) 
F.1.K Μηχανοκίνητα µε µοτέρ διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
F.1.L Λαστιχοκίνητα εσωτερικών χώρων χωρίς επικάλυψη µε µικροφιλµ ("Easy B"- EZB) 
F.1.M Λαστιχοκίνητα εσωτερικών χώρων κλάση αρχαρίων (Indoor Beginner) 
F.1.N Ανεµόπτερα εσωτερικών χώρων εκτοξευόµενα µε το χέρι (Indoor Hand Launched Gliders) 

Κλάση F.2. Αεροµοντέλα Κυκλικής Πτήςης / Control Line 

Κατηγορίες 

F.2.A Απόλυτης ταχύτητας (Speed) 
F.2.B Ακροβατικά (Aerobatics, Stunt) 
F.2.C Οµαδικής ταχύτητας (Team Racing) 
F.2.D Αεροµαχιών (Combat) 
F.2.E Αεροµαχιών µε κινητήρα diesel (Combat/Diesel) 

Κλάση F.3./ F.5. Αεροµοντέλα Τηλεκατευθυνόµενης Πτήσης / Radio Control 

Κατηγορίες 

F.3.A Ακροβατικά (Aerobatic Power Models) 
F.3.B Ανεµόπτερα τριάθλου "διάρκειας-απόστασης-ταχύτητας" (Multi Task Thermal Soaring 
Models) 
F.3.C Ελικόπτερα (Helicopters) 
F.3.D Ταχύτητας σε κλειστή διαδροµή (Pylon Racing Models) 
F.3.F Ανεµόπτερα "ταχύτητας" εκµεταλλευόµενα ανοδικά πλαγιάς (Slope Soaring Models) 
F.3.G Ανεµόπτερα "διάρκειας" µε βοηθητικό κινητήρα (Motor Powered Gliders) 
F.3.H Ανεµόπτερα "µεγάλων αποστάσεων" (Cross Country Gliders) 
F.3.I Ανεµόπτερα "διάρκειας" αερορυµουλκούµενα (Aero-Tow Gliders) 
F.3.J Ανεµόπτερα "διάρκειας" εκµεταλλευόµενα θερµικά ανοδικά (Thermal Duration Gliders) 
F.3.K Ανεµόπτερα "διάρκειας" εκτοξευόµενα µε το χέρι (Hand Launched R/C Gliders) 
 
F.5.A Ηλεκτροκίνητα ακροβατικά (Electric Powered Aerobatic Models) 
F.5.B Ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα διάθλου µε 30 στοιχεία (Electric Powered Motor Gliders) 
F.5.C Ηλεκτροκίνητα ελικόπτερα (Electric Powered Helicopters) 
F.5.D Ηλεκτροκίνητα ταχύτητας σε κλειστή διαδροµή (Electric Powered Pylon Racers) 
F.5.F Ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα διάθλου µε 10 στοιχεία (Electric Powered Motor Gliders) 



 

 

Κλάση F.4. Αεροµοντέλα Μακέττες / Scale 

Κατηγορίες 

F.4.A Μακέττες ελεύθερης πτήσης (Free Flight Scale) 
F.4.B Μακέττες κυκλικής πτήσης (Control Line Scale) 
F.4.C Μακέττες τηλεκατευθυνόµενης πτήσης (Radio Control Scale) 
F.4.D Μακέττες εσωτερικών χώρων µε µοτέρ λάστιχου (Indoor F/F Scale with extensible motor) 
F.4.E Μακέττες εσωτερικών χώρων µε κινητήρα CO2 ή ηλεκτροκινητήρα (Indoor F/F Scale with 
CO2 or Electric motor) 
F.4.F Μακέττες εσωτερικών χώρων µε µοτέρ λάστιχου κατηγορίας "Peanut" (Indoor Peanut 
Scale) 

 
Η ΕΛ.Α.Ο. υιοθετεί όλους τους διεθνείς κανονισµούς της CIAM/ FAI έστω και αν δεν έχει ολοκληρωθεί 
η µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  

 

6.2 Ελληνικές κατηγορίες 
Κλάση F1. Αεροµοντέλα Ελεύθερης Πτήσης 

F1-H-GR Ανεµόπτερα εξωτερικών χώρων 
F1-N-GR Ανεµόπτερα εκτοξευόµενα µε το χέρι 
F1-K-GR Μηχανοκίνητα µε µοτέρ διοξειδίου του άνθρακα 
F1-E-GR Ηλεκτροκίνητα 
F1-P-GR (3 υποκατηγορίες) Λαστιχοκίνητα  
F1-M-GR Μηχανοκίνητα 

Κλάση F.3./ F.5. Αεροµοντέλα Τηλεκατευθυνόµενης Πτήσης 
F3A-GR Ακροβατικά 
F3B-GR Ανεµόπτερα τριάθλου (διάρκειας-απόστασης-ταχύτητας) 
F3C-GR Ελικόπτερα 
F3F-GR Ανεµόπτερα ταχύτητας σε κλειστή διαδροµή 
F3-Q500-GR Ταχύτητας σε κλειστή διαδροµή 
F3J-GR Ανεµόπτερα (διάρκειας) 
F3K-GR Ανεµόπτερα εκτοξευόµενα από το χέρι 
F3-PL-GR Αγώνας ακρίβειας προσγείωσης (precision Landing) 
F3-WL-GR Αγώνας ανύψωσης έρµατος (weight Lifting) 
F5-LMR-GR (3 υποκατηγορίες) Ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα (limited motor run) 
F5-BF1-GR Ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα (battery factor) 
F5-BF2-GR Ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα (battery factor) 
F5-ESLOT-GR (2 υποκατηγορίες) Ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα (electroslot) 
F5F-GR (2 υποκατηγορίες) Ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα διάθλου (απόστασης-διάρκειας) 
F5D-GR Ηλεκτροκίνητα ταχήτητας σε κλειστή διαδροµή 
F5D-400-GR Ηλεκτροκίνητα ταχύτητας σε κλειστή διαδροµή 

Κλάση F.4. Αεροµοντέλα Μακέττες 
F4C-SPORT-GR Μακέττες τηλεκατευθυνόµενης πτήσης 
 



 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
 

 
ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ 

Κανονισµός Λειτουργίας  
Αεραθλήµατος 

 
Τρίτο µέρος 

Ανάπτυξη & ∆ιάδοση 
 



ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ∆ΙΑ∆ΟΣΗ 

AM_GS Εκδοση 1.0 � Αύγουστος 2000 Σελίδα 63 από 81 

Περιεχόµενα 
Α. Πρόγραµµα Ανάπτυξης και ∆ιάδοσης 
1. Οι στόχοι 
2. Τα υλικά µέσα 
3. Οι εκδηλώσεις και ενέργειες 
4. Τα κονδύλια 

Β. Εκπαίδευση 
1. Το πρόγραµµα "Γαλαξίας" 
2. Σεµινάριο υποδοχής νέων αεροµοντελιστών - πρόγραµµα 1 
3. Σεµινάριο εκπαίδευσης νέων αεροµοντελιστών - πρόγραµµα 2 
4. Σεµινάριο εκπαίδευσης αεροµοντελιστών - πρόγραµµα 3 
5. Σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών - επίπεδο 1 
6. Σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών - επίπεδο 2 
7. Σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών και προπονητών - επίπεδο 3 
8. Σεµινάριο εκπαίδευσης κριτών αγώνων αεροµοντελισµού 
9. Σεµινάριο εκπαίδευσης εποπτών ασφάλειας πτήσεων αεροµοντέλων 

Γ. Εκδηλώσεις 
1. Η "Ηµέρα Του Αεροµοντελιστή" 
2. Εκθέσεις  
3. Επιδείξεις 
4. Ηµερίδες Αεροµοντελισµού 

Α. Πρόγραµµα Ανάπτυξης και ∆ιάδοσης 
Η ΕΠ.ΑΕ. εκπονεί και εκτελεί προγράµµατα για την ανάπτυξη και διάδοση του αθλήµατος του 
αεροµοντελισµού, µε τους στόχους, τα υλικά µέσα, τις εκδηλώσεις, τις ενέργειες και τις δυνατότητες 
εξεύρεσης των απαραιτήτων κονδυλίων όπως περιγράφονται επιγραµµατικά στη συνέχεια, και 
αναλύονται όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο στην παρούσα ενότητα. 

1. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
1. Απόκτηση και διαµόρφωση µοντελοδροµίων 
2. Ιδρυση νέων αεροµοντελιστικών αθλητικών σωµατείων 
3. Προσέλκυση νέων αεροµοντελιστών στο αθλητικό τµήµα και αρχική εκπαίδευση 
4. Βελτίωση του επιπέδου γνώσεων και επιδόσεων των σηµερινών αθλητών αεροµοντελιστών 
5. Αύξηση συµµετοχών στους αεροµοντελιστικούς αγώνες, τόνωση του πρωταθλητισµού 
6. ∆ηµιουργία στελεχών, εκπαιδευτών, προπονητών και κριτών αγώνων 

2. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ για να επιτύχουν οι παραπάνω στόχοι είναι: 
1. Οργάνωση ιστοσελίδων στο διαδύκτιο (Internet) µε θέµα τον "αεροµοντελισµό" στην Ελληνική 

γλώσσα 
2. Βιβλία Αεροµοντελισµού στην Ελληνική γλώσσα 
3. Περιοδικά Αεροµοντελισµού στην Ελληνική γλώσσα  
4. Εντυπα βοηθήµατα για οργάνωση - εκπαίδευση 
5. Ενηµερωτικά φυλλάδια για να µοιράζονται στις εκδηλώσεις 
6. Ταινίες video µε τεχνικά ή γενικά θέµατα 
7. Οργάνωση οµάδας επιδείξεων 
8. Κατασκευαστικά σχέδια αεροµοντέλων 
9. Kits των βασικών µοντέλων αρχικής εκπαιδεύσης 
10. Kits µε αγωνιστικό δυναµικό για τις πιό δηµοφιλείς κατηγορίες 

3. ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ για να επιτύχουν οι παραπάνω στόχοι είναι: 
1. Προγραµµατισµός και διεξαγωγή Πανελληνίων αγώνων και πρωταθληµάτων 
2. Προγραµµατισµός και διεξαγωγή αγώνων άλλων επιπέδων  
3. ∆ιοργάνωση "ηµερίδων" αεροµοντελισµού. 
4. ∆ιοργάνωση "κριτηρίων" επιλογής Εθνικών Οµάδων. 
5. Προετοιµασία των Εθνικών Οµάδων και αποστολή τουςσε διεθνείς αγώνες. 
6. ∆ιεξαγωγή διεθνών αγώνων που αναλαµβάνει η ΕΛ.Α.Ο.  
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7. Ανελλιπής παρουσία του εκπροσώπου της ΕΛ.Α.Ο. στα ετήσια συνέδρια της CIAM/FAI. 
8. ∆ιοργάνωση σεµιναρίων τεχνικών και θεωρητικών θεµάτων, και εκπαίδευσης εκπαιδευτών, 

προπονητών και κριτών αγώνων. 
9. ∆ιοργάνωση ή συµµετοχή σε εκθέσεις 
10. ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών διαλέξεων µε οπτικοακουστική υποστήριξη 
11. ∆ιοργάνωση ή συµµετοχή σε επιδείξεις 
12. Συµµετοχή σε όλες τις αεραθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνει η ΕΛ.Α.Ο., εφ' όσον 

προβλέπεται και ο αεροµοντελισµός. 

4. ΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ  
1. Τα κονδύλια που θα χρηµατοδοτήσουν αυτά τα προγράµµατα θα προέλθουν από την 

εκτέλεση των κατ' έτος εγκεκριµένων προϋπολογισµών/προγραµµάτων της ΕΛ.Α.Ο., ή από 
έκτακτες χορηγίες προς την τελευταία ή τα σωµατεία της.  

2. Η ΕΠ.ΑΕ. επιµελείται όλων των αναγκαίων ενεργειών για την σύνταξη των προϋπολογισµού 
των ετήσιων προγραµµάτων δραστηριοτήτων του αθλήµατος του αεροµοντελισµού, και την 
έγκαιρη υποβολή τους στην ΕΛ.Α.Ο. ώστε να συµπεριληφθούν στους ετήσιους γενικούς 
προϋπολογισµούς της.
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Β. Εκπαίδευση 

1. Το πρόγραµµα Γαλαξίας 

Στόχος του προγράµµατος είναι: 

Να βοηθήσει τους νέους στην ηλικία αεροµοντελιστές να ολοκληρώσουν µε επίβλεψη µία 
σειρά επιλεγµένων σχεδίων, ώστε χωρίς απώλεια χρόνου και υλικών, να πάρουν τα 
ελάχιστα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν να εξελίσσονται µόνοι τους. 

Γιατί ακόµα ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης αρχαρίων; 
Υπάρχουν πολλά καλά σχέδια σ' ολόκληρο τον κόσµο για την εκπαίδευση των αρχαρίων, αλλά 
δεν είναι διαθέσιµα σε όλες τις χώρες. Από την άλλη µεριά πολλά από αυτά τα σχέδια που 
φέρουν τον τίτλο "εκπαιδευτικό" ή "κατάλληλο για αρχάριους" δεν έχουν σχεδιαστεί απο 
εκπαιδευτές και ατυχώς, πολύ συχνά, έχουν ένα από τα παρακάτω µειονεκτήµατα: 

! Το µοντέλο δεν µπορεί να συναρµολογηθεί από τον αρχάριο 
! Το µοντέλο µπορεί µεν να συναρµολογηθεί από τον αρχάριο, αλλά θα καταγράψει µία 

και µόνη πτήση µικρής διάρκειας µε απρόβλεπτη τροχιά, πριν κτυπήσει και καταστραφεί στο 
έδαφος. 

! Τα kits είναι ακριβά και µερικά από αυτά δεν µπορούν να κατασκευαστούν δεύτερη 
φορά, είτε γιατί δεν περιλαµβάνεται λεπτοµερές κατασκευαστικό σχέδιο, είτε γιατί η ολοκλήρωση 
της κατασκευής εξαρτάται από ειδικά πλαστικά κοµµάτια. 
Τέλος κάθε εκπαιδευτής αντιπετωπίζοντας διαφορετικούς µαθητές, µε ποικίλα ενδιαφέροντα, 
ικανότητες και εισόδηµα, κατασταλάζει στις δικές του ιδέες για το πως πρέπει να χειριστεί το 
θέµα. Τι πιό φυσικό από το να σχεδιάσει τα δικά του µοντέλα και να οργανώσει το δικό του 
πρόγραµµα; 

Τι προσφέρει το πρόγραµµα "ΓΑΛΑΞΙΑΣ" 
Το πρόγραµµα αποτελείται από τέσσερα κατασκευαστικά στάδια και ειδικά σχεδιασµένα µοντέλα 
µε "κλασσική µορφή" που βαφτίστηκαν µε ονόµατα γνωστών αστέρων, πλανητών και 
δορυφόρων τους. 
Τα προτεινόµενα µοντέλα µπορούν να επιλεγούν ελεύθερα στα διάφορα στάδια όπως και τα 
στάδια µπορούν να διευρυνθούν, ή να περιοριστούν ή ακόµα και να παραλειφθούν ανάλογα µε 
τις ικανότητες του εκπαιδευόµενου και του διαθέσιµου χρόνου. Ακόµα ο εκπαιδευόµενος 
παρακινείται � ή οδηγείται � να διερευνήσει συναφή πεδία των θετικών επιστηµών ιδίωςτης 
φυσικής. 
Η µέθοδος µαθαίνω µέσα από την κατασκευή δεν πρέπει να θεωρηθεί η πανάκεια της 
επιµόρφωσης, παρ' όλ' αυτά αν χρησιµοποιηθεί µε σύνεση αιχµαλωτίζει τη φαντασία των 
µαθητών, ερεθίζει την επιθυµία τους να µάθουν και δείχνει ότι η µόρφωση είναι αναγκαία. Είναι 
µία αποδοτική στρατηγική που προσθέτει άλλες διαστάσεις στην διαδικασία διδασκαλίας. 
Με µία λέξη το πρόγραµµα "ΓΑΛΑΞΙΑΣ" προσφέρει ευελιξία, που αυξάνει τις πιθανότητες της 
επιτυχίας. 

Τα µοντέλα 
Ολα τα µοντέλα του προγράµµατος "ΓΑΛΑΞΙΑΣ" σχεδιάστηκαν για να γεµίσουν το αντίστοιχο 
κενό που υπήρχε στη χώρα µας. Μπορούν και να συναρµολογηθούν από τον αρχάριο και να 
πετάξουν. 
Υιοθετώντας µελετηµένα υποπολλαπλάσια των διαστάσεων ξυλείας που υπάρχουν στην αγορά 
(µήκη 100 εκ, πλάτη 8 εκ) γίνεται οικονοµία, ώστε είτε να µη πετιέται τίποτε, είτε τα υπόλοιπα να 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλο ίδιο µοντέλο. Οι διατοµές των ξύλων δεν είναι κρίσιµες και 
µπορούν να αντικατασταθούν από παραπλήσιες µε µικρές ή καθόλου µετατροπές. Αυτό κρατάει 
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το κόστος χαµηλό, πολύ σηµαντικό για τις οµαδικές κατασκευές. Παράλληλα η δυνατότητα 
επιλογής µεταξύ δύο ή περισσότερων παραλλαγών καλύπτει διαφορετικές κατασκευαστικές 
ικανότητες και την έλλειψη (διαθεσιµότητα) ορισµένων υλικών. 
Τα µοντέλα αυτά είναι απλά και µπορούν να ολοκληρωθούν σε σύντοµο σχετικά χρόνο. Είναι 
ανθεκτικά και µπορούν να αντέξουν την κακοµεταχείρηση που αναπόφευκτα θα υποστούν στις 
αρχικές πτήσεις τριµαρίσµατος. Η επιτήρηση του εκπαιδευτή µπορεί να περιοριστεί στο ελάχιστο. 
Αναπόφευκτα όλα τα παραπάνω οδηγούν σε ένα συµβιβασµό για µία "συνήθη" απόδοση αλλά 
δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο αρχάριος θέλει να δεί το δηµιούργηµα του να πετάει όσο πιό 
σύντοµα γίνεται και όσες πιό πολλές φορές µπορεί. Η µέγιστη διάρκεια πτήσης ή η πτήση σε 
δυνατούς ανέµους δεν είναι στους στόχους του προγράµµατος.  
Ολοκληρώνοντας, τα σχέδια του προγράµµατος προσφέρουν ευελιξία και δυνατότητα περαιτέρω 
πειραµατικής επανασχεδίασης από τους κατασκευαστές τους, δύο ευπρόσδεκτα χαρακτηριστικά 
για τον ζεστό εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενο. 

Τα τέσσερα κατασκευαστικά στάδια του προγράµµατος 
1ο στάδιο: Υποδοχή 

Τα µοντέλα υποδοχής πρέπει να είναι απλά και να παρουσιάζουν πάντα πτήσιµο αποτέλεσµα. 
Για µιά σύντοµη σε προετοιµασία και διάρκεια υποδοχή, προτείνεται το λαστιχοκίνητο MARS (το 
AMA CUB του Frank Ehlling) που θεωρείται σε παγκόσµια κλίµακα το καταλληλότερο για αυτό το 
σκοπό. Είναι φθηνό, συναρµολογείται γρήγορα, δεν σκευρώνει και δίνει την ευκαιρία στους 
νεοφώτιστους αεροµοντελιστές να διαγωνιστούν στην διάρκεια πτήσης των δηµιουργηµάτων 
τους. 
Αν ο αεροµοντελιστής ξεκινώντας ήταν "ζεστός", σίγουρα µετά την πρώτη επιτυχία του θα 
"βράζει" . Θέλει να ξεκινήσει το δεύτερο µοντέλο του, που θα έχει ήδη επιλεγεί και θα τον 
περιµένει. Αυτό πρέπει να είναι επίσης απλό για να συναρµολογηθεί σε 4-6 ώρες, αλλά να είναι 
σοβαρό για να αποβάλει την εικόνα του παιχνιδιού σ' αυτό το σηµείο και να τον οδηγήσει 
βαθύτερα στα µυστικά της πράξης και της θεωρίας της αεροναυτικής. 
Μερικοί εκπαιδευτές προτείνουν ένα ανεµόπτερο ενώ άλλοι ένα λαστιχοκίνητο. ∆εν διαφωνούµε 
µε κανένα, όσο τα µοντέλα εκπληρούν τις βασικες προδιαγραφές. Προτείνονται τα ανεµόπτερα 
VENUS και τα λαστιχοκίνητα MERCURY. 

2Ο σταδιο: Εκτόνωση 
Ο αεροµοντελιστής δεν µπορεί να µένει άπρακτος. Πριν ακόµα τελειώσει αυτό που φτιάχνει 
ψάχνει για το επόµενο. 
Συνήθως έλκεται από τα πολύχρωµα, γρήγορα, θορυβώδη, ευέλικτα τηλεκατευθυνόµενα. Ακόµα 
η πρόσφατη επιτυχία του τον έχει γεµίσει µε υπερεµπιστοσύνη σε βαθµό που θέλει να σχεδιάσει 
το δικό του µοντέλο. ∆εν είναι παράλογος, δεν είναι διαφορετικός από εµάς. Και εµείς οι παλιοί 
έτσι σκεφτόµασταν. 
Αυτό είναι το κρίσιµο σηµείο για να τον κερδίσουµε ή να τον χάσουµε. Πρέπει να ασκήσουµε όλη 
την επιρροή µας για να πειστεί να αναβάλει τις επιθυµίες του για λίγο αργότερα, όταν θα έχει 
συλλάβει το πραγµατικό νόηµα του αεροµοντελισµού. Φυσικά πρέπει κάτι να κάνει. Η καλύτερη 
λύση είναι να τον οδηγήσουµε να ξανασχεδιάσει µε παραλλαγές ένα από τα µοντέλα που έχει 
ήδη φτιάξει. Και τα VENUS και τα MERCURY είναι κατάλληλα για να επανασχεδιαστούν µε 
παραλλαγές στην αεροτοµή, τη δίεδρο, το σχήµα των φτερών, της ουράς, ή της ατράκτου. 
Υπάρχουν τόσοι συνδυασµοί που µπορούν να τον κρατήσουν απασχοληµένο για πολλές 
εβδοµάδες χαρίζοντάς του µεγάλη χαρά και ικανοποίηση, εκτονώνοντας ταυτόχρονα το 
αεροναυπηγικό του δαιµόνιο και ελαττώνοντας την εξάρτησή του από τον εκπαιδευτή του. 

3ο στάδιο: Συντήρηση 
Ο αεροµοντελιστής είναι ακόµα ευάλωτος. Είµαστε υπεύθυνοι να τον αξιολογήσουµε και να τον 
οδηγήσουµε στην επιλογή των κατάλληλων µοντέλων για το άµεσο µέλλον. Ο νέος στην ηλικία 
καλύτερα να συνεχίσει µε µικρά ανεµόπτερα και λαστιχοκίνητα ή ακόµα καλύτερα µε τα µοντέλα 
που κινούνται µε µοτέρ πεπιεσµένου αερίου. Υπάρχει πλήθος ελκυστικών µοντέλων σε kits ή σε 
σχέδια χωρίς τον κίνδυνο να τα βαρεθεί ή να απογοηθευτεί µε κάτι δυσκολώτερο από τις 
δυνάµεις του. Κατάλληλα είναι τα µικρά µοντέλα των κατηγοριών Ν,  K, και P. Προτείνεται το 
MERCURY CO2. 
Οι "ενήλικες " µπορούν να περιορίσουν αυτό το στάδιο σε ένα µοντέλο ή να πάνε κατ' ευθείαν 
στην "εξέλιξη". 
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4ο στάδιο: Εξέλιξη 
Ανάλογα µε την ικανότητα και την ηλικία του αργά ή γρήγορα ο ανερχόµενος αεροµοντελιστής θα 
περάσει και από το τελευταίο στάδιο. Εδώ τον περιµένουν τα µοντέλα των κατηγοριών F1-H-GR, 
F1-P30-GR F1-K30-GR και F1-E30-GR µε κύριους εκπρόσωπους τα JUPITER και SATURN. 
Σχεδιάστηκαν ειδικά για την µύηση στα µυστικά των αγωνιστικών κατηγοριών χωρίς να απαιτούν 
ειδικές γνώσεις ή τον χρόνο και το κόστος των µεγαλύτερων ανεµόπτερων και λαστιχοκίνητων. 
Κατάλληλα είναι επίσης τα λαστιχοκίνητα εσωτερικών χώρων µε απλή επικάλυψη, και οι µακέττες 
ελεύθερης πτήσης µε µοτέρ λάστιχου ή µε µοτέρ CO2 ή µε ηλεκτροκινητήρα όχι όµως απαραίτητα 
και όλα τα µοντέλα που εµπίπτουν σ' αυτές. Πρέπει να επιλεγούν µόνο αυτά που µπορούν να 
κατασκευαστούν και να τριµαριστούν από τον ίδιο τον αεροµοντελιστή και παράλληλα να 
αποφευχθούν τα "καθαρόαιµα" αγωνιστικά. 
∆εν αντιλέγουµε ότι ο συναγωνισµός µεταξύ ισοδύναµων µοντέλων και µοντελιστών εµπλουτίζει 
τις γνώσεις και αµβλύνει τις ικανότητες. Τα µοντέλα που έχουν σχεδιαστεί µε µεγάλο αγωνιστικό 
δυναµικό µπορεί να είναι δύσκολα στην κατασκευή και το τριµάρισµά τους. ∆εν πρέπει να 
σπρώξουµε τον αρχάριο στην απογοήτευση. Ο πρωταθλητισµός δεν είναι στους στόχους αυτού 
του προγράµµατος. Στο στάδιο αυτό η συµµετοχή του εκπαιδευτή µπορεί και πρέπει να 
περιοριστεί στο ελάχιστο. 

Και µετά; 
Ο αεροµοντελιστής πετάει πλέον µε τα δικά του φτερά. Εµαθε αρκετά για να προχωρεί µε σωστά 
βήµατα, χωρίς εξάρτηση, µη διστάζοντας να ρωτήσει για να λύσει τις νέες απορίες του. 

Εκπληρώσαµε τον στόχο µας; 
Οι σπόροι που φυτέψαµε αργούν να δώσουν καρπούς. Εως τότε θα έχουµε πολλές ευκαιρίες να 
φυτέψουµε κι άλλους. 

 
 
 
 
 
Το πρόγραµµα Γαλαξίας γράφτηκε από τον Γιάννη Κωνσταντακάτο τον Φεβρουάριο του 1985. 
∆ηµοσιεύτηκε στο CIAM FLYER το newsletter της Επιτροπής Αεροµοντελισµού της FAI (CIAM/FAI) τον 
Μάρτιο του 1990, στο 2ο τεύχος του περιοδικού "Το Αεροπλάνο" το 1990 και στο SAMAA News το 
newsletter της Οµοσπονδίας Αεροµοντελισµού της Νότιας Αφρικής τον Ιανουάριο του 1991. 
Περιελήφθη στον τόµο µε τα προτεινόµενα προγράµµατα εκπαίδευσης και διάδοσης του 
αεροµοντελισµου της Επιτροπής Αεροµοντελισµού CIAM/FAI το 1999. 

2. Σεµινάρια 
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2.1 Σεµινάριο υποδοχής νέων αεροµοντελιστών 

Πρόγραµµα 1 � Κατασκευή και πτήση 
Στόχος 
1. Εχει στόχο την κατασκευή, το τριµάρισµα και την πτήση ενός απλού µοντέλου (ανεµόπτερου ή 

λαστιχοκίνητου). Η πράξη συνοδεύεται µε την απαραίτητη θεωρία. Προαιρετικά µπορεί να γίνει 
και διαγωνισµός πτήσης. Οι οδηγίες µπορούν να δοθούν ζωντανά ή/και µαγνητοσκοπηµένες.  

2. Απευθύνεται σε υποψήφιους αεροµοντελιστές µεγαλύτερους από 8 χρονών, σε σωµατεία 
αεροµοντελιστών και αερολέσχες, σχολεία, προσκοπικές οµάδες, τεχνικές σχολές κ.λ.π. 

Ενότητα 
Κατασκευή και πτήση ενός τουλάχιστον απλού µοντέλου 

Σηµείωση: 
Οδηγίες για την οργάνωση του σεµινάριου αναλύονται σε ιδιαίτερη έκδοση µε τίτλο "Εγχειρίδιο  
Στελεχών Αεροµοντελισµού". 
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 2.2  Σεµινάριο εκπαίδευσης νέων αεροµοντελιστών  

Πρόγραµµα 2 � Επίδειξη µεθόδων κατασκευής και θεωρία πτήσης 
Στόχος 
1. Εχει στόχο να παρουσιάσει τους κλασσικούς τρόπους κατασκευής µοντέλων. Οι οδηγίες 

µπορούν να δοθούν ζωντανά ή/και µαγνητοσκοπηµένες.  
2. Απευθύνεται σε υποψήφιους αεροµοντελιστές µεγαλύτερους από 8 χρονών, σε 

αεροµοντελιστικά σωµατεία, αερολέσχες, σχολεία, προσκοπικές οµάδες, τεχνικές σχολές 
κ.λ.π. 

Ενότητες 
1. Γνωριµία µε τις κατηγορίες των µοντέλων. Με τι να ασχοληθεί ο νέος αεροµοντελιστής. 

Οργάνωση εργαστηρίου και εργασίας. 
2. Τα µέρη του µοντέλου. Το κατασκευαστικό σχέδιο. Υλικά και κόλλες. Πως κόβουµε τα ξύλινα 

κοµµάτια. 
3. Κατασκευές απλών φτερών από ξύλο. Η δίεδρος. Κατασκευές φτερών µε προχωρηµένο 

βαθµό δυσκολίας. Η αντοχή των φτερών. Κατασκευές ατράκτων από ξύλο. Συναρµολόγηση 
φτερών και ατράκτων.  

4. Επικάλυψη µε χαρτί και βερνίκι. Φινίρισµα και βαφή. Επικάλυψη µε πλαστικά φίλµς.  
5. Μετρήσεις, αλφάδιασµα, ζυγοστάθµισµα, τελικός έλεγχος πριν την πτήση. Επισκευές.  
6. Θεωρία πτήσης, οι 3 άξονες, βαθµοί ανόδου - καθόδου, λόγοι ανόδου - ολίσθησης, αεροτοµές, 

γωνίες πρόσπτωσης - προσβολής, δίεδρος, διαµήκης δίεδρος, το κέντρο βάρους, ισορροπία, 
ευστάθεια.  

7. Τριµάρισµα. Ρυµούλκιση ενός µικρού ανεµοπτέρου. Tύλιγµα ελαστικού µοτέρ. 
8. Προβολή video ή slides αεροµοντελιστικού περιεχοµένου 30'-60'. 
9. Επίδειξη πτήσεων διαφόρων τύπων µοντέλων εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. 

Σηµείωση: 
Οδηγίες για την οργάνωση του σεµινάριου αναλύονται σε ιδιαίτερη έκδοση µε τίτλο "Εγχειρίδιο  
Στελεχών Αεροµοντελισµού". 
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2.3 Σεµινάριο εκπαίδευσης αεροµοντελιστών 

Πρόγραµµα 3 � εκπαίδευση στην κατηγορία των 
τηλεκατευθυνόµενων µοντέλων 
Στόχος 

Να εκπαιδεύσει σωστά τους ενδιαφερόµενους αθλητές στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόµενων 
µοντέλων, από την αρχική εκπαίδευση έως και τον πρωταθλητισµό.   

Ενότητες 

1. Προετοιµασία 

Επιλογή του εκπαιδευτικού µοντέλου 
Επιλογή του κινητήρα 
Επιλογή του συστήµατος τηλεκατεύθυνσης 
Εγκατάσταση του συστήµατος τ/κ στο σκάφος 
Λειτουργία του συστήµατος τ/κ 
Φόρτιση και συντήρηση των µπαταριών του συστήµατος τ/κ 
Το αλφάδιασµα των ενεργών επιφανειών, τριµάρισµα, γωνίες, κέντρο βάρους 
Πως πετάει το αεροπλάνο 
Πως επενεργούν τα πηδάλια 
Οι φάσεις της πτήσης και οι χειρισµοί 
Ενέργειες συντήρησης 
Ασφάλεια των πτήσεων 

2. Ειδικές γνώσεις 

Ανεµόπτερα 
Ηλεκτροκίνητα 
Ελικόπτερα 
Κινητήρες εσωτερικής καύσης, καύσιµα, έλικες  
Ηλεκτρικά µοτέρ, µπαταρίες, φορτιστές, µειωτήρες, έλικες, κυκλώµατα ρύθµισης στροφών 

3. Πρακτική εξάσκηση µε εκπαιδευτικό µοντέλο 

Πτήσεις στο µοντελοδρόµιο µε βάση τον επίσηµο οδηγό προπόνησης 
4. Ανάλυση αγωνιστικών κατηγοριών 

Kατηγορία F3A, F3A-GR (ακροβατικά)  
Επιλογή µοντέλου και κινητήρα. Το τριµάρισµα. Οι πρώτες ασκήσεις. Η τακτική στην προπόνηση και 
στον αγώνα. 
Κατηγορίες F3B, F3J, F3J-GR (ανεµόπτερα)  

Επιλογή µοντέλου. Το τριµάρισµα. Η τακτική στην προπόνηση και στον αγώνα. 
Κατηγορία F3D,F3D-Q500-GR (pylon racers) 

 Επιλογή µοντέλου και κινητήρα. Το τριµάρισµα. Η τακτική στην προπόνηση και στον αγώνα. 
Κατηγορία F3C,F3C-GR (ελικόπτερα) 

Επιλογή µοντέλου και κινητήρα. Το τριµάρισµα. Οι πρώτες ασκήσεις. Η τακτική στην προπόνηση και 
στον αγώνα. 
Κατηγορία F5Β, F5-***-GR (ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα) 

Επιλογή µοντέλου, µοτέρ και µπαταρίας. Το τριµάρισµα. Η τακτική στην προπόνηση και στον αγώνα. 
Κατηγορία F4C, F4C-GR (µακέττες). 

Ερευνα και συλλογή στοιχείων αυθεντικότητας. Η ρεαλιστική ταχύτητα πτήσης. 
5. Πρακτική εξάσκηση σε αγωνιστικές κατηγορίες  

Πτήσεις στο µοντελοδρόµιο µε βάση τις οδηγίες των εκπαιδευτών/προπονητών 
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Σηµείωση: 
Οδηγίες για την οργάνωση του σεµινάριου αναλύονται σε ιδιαίτερη έκδοση µε τίτλο "Εγχειρίδιο  
Στελεχών Αεροµοντελισµού". 
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2.4 Σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών 
αεροµοντελισµού 

Επίπεδο 1 
Στόχος  

Εχει στόχο να εµψυχώσει αυτούς που έχουν την ικανότητα και την διάθεση να αναλάβουν την δύσκολη 
αποστολή του εκπαιδευτή, µεταβιβάζοντάς τους λίγες αλλά βασικές εµπειρίες ώστε στην συνέχεια να 
µπορούν να οργανώνουν και να διεκπεραιώνουν το σεµινάριο "υποδοχής νέων αεροµοντελιστών"  
στον τόπο της δραστηριότητάς τους. 

Απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτές χωρίς να είναι απαραίτητη η εµπειρία τους στις κατασκευές 
απλών αεροµοντέλων. 

Ενότητες 
Εισαγωγή: 

Τι είναι αεροµοντελισµός & ποιά η αποστολή του εκπαιδευτή. 
Θεωρία: 

Το πρόγραµµα "Γαλαξίας". Ανάλυση των επιλεγέντων σχεδίων και των κατηγοριών τους. Κατασκευαστικές 
απαιτήσεις. Πηγές προµήθειας υλικών. Ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών των ανεµοπτέρων και 
λαστιχοκινήτων. Ισορροπία, ευστάθεια, τριµάρισµα. Οδηγίες οργάνωσης του σεµινάριου "υποδοχής" 
νέων αεροµοντελιστών. 
Πρακτική 

Κατασκευή ενός ή δύο µικρών µοντέλων ανάλογα µε τον διαθέσιµο χρόνο. Ολισθήσεις, απογείωση, 
στροφή.  

Σηµείωση: 
Οδηγίες για την οργάνωση του σεµινάριου αναλύονται σε ιδιαίτερη έκδοση µε τίτλο "Εγχειρίδιο  
Στελεχών Αεροµοντελισµού". 
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2.5 Σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών 
αεροµοντελισµού 

Επίπεδο 2 
Στόχος 

Η εκπαίδευση έµπειρων αεροµοντελιστών, ώστε να οργανώνουν και να διεκπεραιώνουν κατασκευαστικά 
σεµινάρια απλών µοντέλων (του προγράµµατος "Γαλαξίας") στον τόπο της δραστηριότητάς τους. 

Ενότητες 

1. Εισαγωγή 

Τι είναι αεροµοντελισµός & ποιά η αποστολή του εκπαιδευτή. 
2. Οργάνωτικά 

Οργάνωση Μοντελοδρόµιου. Οργάνωση εργαστήριου, Βιβλιοθήκης, Σχεδιοθήκης, Video-θήκης. Η 
Αεροµοντελιστική οικογένεια. FAI, CIAM, ΕΛ.Α.Ο., Αερολέσχες, Σωµατεία Αεροµοντελιστών. 
Οργάνωση της εκπαίδευσης στο Σωµατείο. 
3. Θεωρία 

Το πρόγραµµα "Γαλαξίας". Ανάλυση των επιλεγέντων σχεδίων και των κατηγοριών τους. Κατασκευαστικές 
απαιτήσεις. Πηγές προµήθειας υλικών. Ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών των ανεµοπτέρων και 
λαστιχοκινήτων. Ισορροπία, ευστάθεια, τριµάρισµα. 
4. Πρακτική 

Κατασκευή ενός ή δύο µικρών µοντέλων ανάλογα µε τον διαθέσιµο χρόνο. Ελεγχος των 
προκατασκευασµένων µοντέλων των συµµετεχόντων. Πτήσεις, τριµάρισµα.  

Σηµείωση: 
Οδηγίες για την οργάνωση του σεµινάριου αναλύονται σε ιδιαίτερη έκδοση µε τίτλο "Εγχειρίδιο  
Στελεχών Αεροµοντελισµού". 
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2.6 Σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών και 
προπονητών αεροµοντελισµού 

Επίπεδο 3  
Στόχος  

Στόχος του σεµινάριου είναι να µεταβιβάσει σε έµπειρους αεροµοντελιστές τις κατάλληλες γνώσεις ώστε 
αυτοί να µπορούν να αναλάβουν την εκπαίδευση των αεροµοντελιστών διαφόρων επιπέδων ως 
εκπαιδευτές ή προπονητές. 

Ενότητες 

1. Εισαγωγή  

Οι κατηγορίες των αεροµοντέλων. Οι προτιµήσεις στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. 
Τα προσόντα και η αποστολή του εκπαιδευτή ή προπονητή. 
Στοιχεία Παιδαγωγικής και Αθλητικής Ψυχολογίας. 

2. Το ξεκίνηµα µε απλά τ/κ µοντέλα και ελικόπτερα 

Οργάνωση αρχικής εκπαίδευσης µε τηλεκατευθυνόµενα. Προδιαγραφές κατάλληλων µοντέλων για 
αρχική εκπαίδευση. Ο οδηγός εκπαίδευσης. 

3. Ανάλυση αγωνιστικών κατηγοριών 

Οπως περιγράφεται στο σεµινάριο εκπαίδευσης αθλητών - επίπεδο 3 
4. Ασφάλεια των πτήσεων 

Ασφάλεια πτήσεων. Συµβουλές και εποπτεία. 
Ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης. Αναφορά ατυχήµατος.  

5. Πρακτική εξάσκηση 

Πτήσεις εκπαιδευτικών και αγωνιστικών µοντέλων από τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους ή άλλους 
προς επίδειξη. 

Σηµείωση: 
Οδηγίες για την οργάνωση του σεµινάριου αναλύονται σε ιδιαίτερη έκδοση µε τίτλο "Εγχειρίδιο  
Στελεχών Αεροµοντελισµού". 
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2.7 Σεµινάριο εκπαίδευσης κριτών αγώνων 
αεροµοντελισµού 

Στόχος 
Να µεταβιβάσει στους ενδιαφερόµενους τις απαραίτητες γνώσεις για να µπορούν να βαθµολογούν τους 

ελιγµούς των αεροµοντέλων ή να εκτελούν άλλες υπεύθυνες εργασίες απαραίτητες για την 
διεξαγωγή του αγώνα. 

Κατηγορίες κριτών 
Το σεµινάριο χωρίζεται σε τρείς ενότητες ανάλογα µε την αποστολή του κριτή. Οι υποψήφιοι κριτές θα 

ενηµερωθούν στις απαιτήσεις των κανονισµών και θα κάνουν πρακτική εξάσκηση. 
Με τον γενικό όρο κριτές εννοούµε τις εξής αρµοδιότητες: 

"Κριτές" (judges). Βαθµολογούν κάποια επίδοση µε προσωπική εκτίµηση. Είναι απαραίτητοι στις 
κατηγορίες ακροβατικών (µοντέλων και ελικοπτέρων) και στις κατηγορίες scale.  

"Χρονοµέτρες" (timers). Χειρίζονται τα χρονόµετρα και εκτελούν και άλλες παράλληλες µετρήσεις όπως η 
ακρίβεια της προσγείωσης, κ.λ.π.. 

"Επόπτες ή "Αξιωµατούχοι" (officials). Εχουν εξ' ίσου υπεύθυνες αποστολές όπως την φύλαξη των 
ποµπών, την παρατήρηση του monitor, τη µέτρηση διαφόρων φυσικών µεγεθών, τον τεχνικό έλεγχο 
των µοντέλων, τον έλεγχο ορίων της πτήσης, την παρουσία των δικαιούντων στην πίστα, τη ροή των 
πτήσεων, κ.λ.π. 

Ενότητες 

1. Εισαγωγή 

Γενικές απαιτήσεις από τους κριτές, χρονοµέτρες και αξιωµατούχους.  
2. Κατηγορίες F3A,F5A, F3C F3B, F3J, F4C, F3D, F5B 

Θεωρία: Ανάλυση των κανονισµών της κάθε κατηγορίας. Ανάλυση κάθε άσκησης. 
Πρακτική: Βαθµολόγιση στην πράξη. Ανάλυση της βαθµολογίας.  

Χρονοµέτρηση και παρατήρηση συµβάντων.  

Σηµείωση: 
Οδηγίες για την οργάνωση του σεµινάριου αναλύονται σε ιδιαίτερη έκδοση µε τίτλο "Εγχειρίδιο  
Στελεχών Αεροµοντελισµού". 
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2.8 Σεµινάριο εκπαίδευσης εποπτών ασφάλειας 
πτήσεων αεροµοντέλων 

Στόχος 
Να µεταβιβάσει στους ενδιαφερόµενους τα απαραίτητα ερεθίσµατα ώστε να µπορούν να προβλέψουν 
και να προλάβουν ένα ατύχηµα. 

Ενότητες 

1. Θεωρία 

1. Η χωροταξία του µοντελοδρόµιου 
2. Ο έλεγχος των συχνοτήτων και η προτεραιότητα των πτήσεων 
3. Οι κίνδυνοι στο έδαφος 
4. Περιπτώσεις επικίνδυνης πτήσης 
5. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για κάθε κατηγορία µοντέλων 
6. Πίνακας µε διαδικασίες ελέγχων και ενεργειών πριν και µετά την πτήση (Check Lists) 
7. Οδηγίες για την σωστή χρήση και συντήρηση του συστήµατος της τηλεκατεύθυνσης 
8. Πίνακας συχνοτήτων 
9. Η άσκηση της εποπτείας � η εξουσιοδότηση 
10. Αντιµετώπιση συµβάντων 

2. Πρακτική 

11. Πρακτική εκπαίδευση στο µοντελοδρόµιο 

Σηµείωση: 
Οδηγίες για την οργάνωση του σεµινάριου αναλύονται σε ιδιαίτερη έκδοση µε τίτλο "Εγχειρίδιο  
Στελεχών Αεροµοντελισµού". 

Γ. Εκδηλώσεις 
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1. "Η ηµέρα του αεροµοντελιστή" 
Στόχοι  
Η προσέλκυση - υποδοχή νέων αεροµοντελιστών και η εµφύτευση σ' αυτούς της αεραθλητικής ιδέας. 
∆ηµόσιες Σχέσεις.  
Παρουσία των Αεροµοντελιστών σ' όλη την Ελλάδα.  

Συνοπτική Παρουσίαση 
Είναι η εκτέλεση του σεµινάριου "υποδοχής" νέων αεροµοντελιστών σε πανελλήνια κλίµακα. 
Την ίδια µέρα σε όλη την Ελλάδα οι νέοι αεροµοντελιστές θα φτιάξουν ένα αεροµοντέλο και θα το 
πετάξουν. Προαιρετικά µπορούν να διαγωνιστούν για τον µεγαλύτερο χρόνο πτήσης. 
Θα βραβευτούν 6 Αεροµοντελιστές από κάθε Σωµατείο και 3 Σωµατεία για την µεγαλύτερη συµµετοχή. 

Πρόβλεψη συµµετοχών 
50-100 ανά Σωµατείο = 2.000 - 3.000 σε όλη την χώρα. 

Σηµείωση: 
Οδηγίες για την οργάνωση της εκδήλωσης αναλύονται σε ιδιαίτερη έκδοση µε τίτλο "Εγχειρίδιο  
Στελεχών Αεροµοντελισµού". 



ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

AM_GS Εκδοση 1.0 � Αύγουστος 2000 Σελίδα 78 από 81 

2. Η Εκθεση 
Στόχοι 

Η ενηµέρωση του κοινού για το αεράθληµα του αεροµοντελισµού. Η προσέλκυση - υποδοχή νέων 
αεροµοντελιστών και η εµφύτευση σ' αυτούς της αεραθλητικής ιδέας. Εγγραφή αθλητών στο 
σωµατείο. ∆ηµόσιες Σχέσεις 

Κύρια δραστηριότητα 
Στατική έκθεση µοντέλων  

Πρόσθετες δραστηριότητες (πλέον των στατικών εκθεµάτων) 
1. Επίσηµα εγκαίνια - οµιλίες επισήµων. 
2. Πτήσεις µοντέλων ελεύθερης πτήσης (ανεµόπτερα, λαστιχοκίνητα, ηλεκτροκίνητα, CO2) 
3. Πτήσεις υπερελαφρών τηλεκατευθυνόµενων µοντέλων (ανεµόπτερα, ηλεκτροκίνητα, CO2). 
4. Επίδειξης λειτουργίας κινητήρα εσωτερικής καύσης, κινητήρα αντίδρασης (Jet), 

ηλεκτροκινητήρα, µοτέρ πεπιεσµένου αερίου CO2. 
5. Στατική επίδειξη λειτουργίας τηλεκατευθυνόµενων (κίνηση πηδαλίων µέσω ποµπού).  
6. Παροχή πληροφοριών µέσω µεγαφωνικής εγκατάστασης. Τα ψυχρά κείµενα µπορούν να είναι 

µαγνητοφωνηµένα. Οταν γίνεται κάποια πτήση η περιγραφή να είναι ζωντανή. Στα διαλείµµατα 
µουσική. 

7. Προβολές αεροµοντελιστικού περιεχοµένου. 
8. Τα σωµατεία µπορούν να διαθέσουν µικρά κιτ εφ' όσον υπάρχουν χορηγοί.  
9. Η σοβαρότερη δραστηριότητα που µπορεί να οργανωθεί στην διάρκεια της έκθεσης είναι το 

σεµινάριο "Γνωριµία µε τον Αεροµοντελισµό". Σε µία οργανωµένη γωνιά µε πολλούς πάγκους 
και άµεση εποπτεία όποιος θέλει θα µπορεί να φτιάξει και να πετάξει ένα απλό µοντέλο από 
µπάλσα ή χαρτί.  

10. Συµµετοχή των επαγγελµατιών ειδών αεροµοντελισµού µε ταυτόχρονη χορηγία στα έξοδα της 
οργάνωσης. 

11. ∆ιαγωνισµός στατικής κρίσης για µακέττες (να ψηφίζουν οι επισκέπτες). 
12. Βιβλίο αναγραφής εντυπώσεων από τους επισκέπτες. 

Συνδυασµός µε παράλληλες εκδηλώσεις 
1. Η δραστηριότητα της έκθεσης µπορεί να συνυπάρξει ή να συνδυαστεί χρονικά µε έκθεση 

άλλων κατηγοριών µοντελισµού (ναυτικών µοντέλων, αυτοκινήτων, στατικών µοντέλων), 
σχολική έκθεση, άλλη αεραθλητική δραστηριότητα, δραστηριότητα τοπικής αυτοδιοίκησης, 
έκθεση διαφόρων σπορ, γιορτή της αεροπορίας κ.λ.π.  

Σηµείωση: 
Οδηγίες για την οργάνωση της εκδήλωσης αναλύονται σε ιδιαίτερη έκδοση µε τίτλο "Εγχειρίδιο  
Στελεχών Αεροµοντελισµού". 
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3. Η Επίδειξη 
Στόχοι 
Η παρουσίαση στο κοινό του αεραθλήµατος του αεροµοντελισµού µε πτήσεις αεροµοντέλων. 
Η προσέλκυση - υποδοχή νέων αεροµοντελιστών και η εµφύτευση σ' αυτούς της αεραθλητικής ιδέας. 
∆ηµόσιες Σχέσεις. 

Επιλογή οµάδας επίδειξης 
Η επίδειξη έχει ένα σκοπό. Να δει το κοινό πτήσεις αεροµοντέλων. Οχι την ικανότητα των χειριστών. 
Γι' αυτό η οµάδα που θα κάνει την επίδειξη πρέπει να επιλεγεί µε δύο κριτήρια. Την ποικιλία των 
µοντέλων και την ασφάλεια των πτήσεων. Η οµάδα αυτή µπορεί να έχει οµοιόµορφα βαµένα µοντέλα 
για τους σχηµατισµούς και να φοράει οµοιόµορφη στολή (π.χ. το ίδιο µπλουζάκι).  

Πρόγραµµα πτήσεων 
Το πρόγραµµα πτήσεων της επίδειξης συνήθως καλύπτει 2 ώρες. Οταν η επίδειξη γίνεται παράλληλα 
µε άλλα αεραθλήµατα, ο χρόνος που αναλογεί στον αεροµοντελισµό είναι συνήθως από 30 λεπτά έως 
1 ώρα. 
Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν µοντέλα από τις παρακάτω κατηγορίες  

Ακροβατικά (και σχηµατισµοί ακροβατικών). 
Ανεµόπτερα και µοτοανεµόπτερα. Εκτόξευση, ρυµούλκιση µε διάφορους τρόπους.  
Ελικόπτερα (και σχηµατισµοί ελικοπτέρων) 
Ηλεκτροκίνητα µοντέλα 
Ανορθόδοξα (δελταπτέρυγα, canard, tail-less, paracraft, ρίψη αλεξιπτώτου κ.λ.π)  
Scale (Ducted Fan και Turbines Jet) 
Giant Scale 
Πυραυλοµοντέλα 
Ταχύτητας (Pylon Racer) υπό όρους 

Σηµείωση: 
Οδηγίες για την οργάνωση της εκδήλωσης αναλύονται σε ιδιαίτερη έκδοση µε τίτλο "Εγχειρίδιο  
Στελεχών Αεροµοντελισµού". 
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4. Ηµερίδες Αεροµοντελισµού 
 
Οι ηµερίδες αεροµοντελισµού έχουν στόχο την συγκέντρωση των αεροµοντελιστών µε σκοπό την 
εκτέλεση πτήσεων, πιθανό συναγωνισµό σε απλούς ελιγµούς, και την ενίσχυση της φιλίας και του 
αγωνιστικού πνεύµατος µεταξύ των ίδιων των αθλητών και των σωµατείων τους.  
Κατωτέρω παραθέτονται µερικές προτάσεις για συναγωνισµό. Οι προτάσεις αυτές όπως και οδηγίες 
για την οργάνωση της εκδήλωσης αναλύονται σε ιδιαίτερη έκδοση µε τίτλο "Εγχειρίδιο  Στελεχών 
Αεροµοντελισµού". 

1. Πτήση 120 δευτερολέπτων 

2. Τροχοδρόµηση 

3. Προσγείωση ακριβείας 

4. Touch and Go 

5. Ανακυκλώσεις και περιδινήσεις 

6. ∆ιάρκεια πτήσης µε σβηστό κινητήρα 

7. Ρίψη µπαλονιού 

8. Λίµπο 

9. Προσγείωση στο αεροπλανοφόρο 

10. Σκυταλοδροµία 
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