ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Πανελλήνιοι Αγώνες Αερομοντελισμού Κατηγορίας F5J
Κριτήριο Εθνικής Ομάδας
2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Δεκέλεια, 22 Σεπτεμβρίου 2021
Μετά την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στους Πανελληνίους
Αγώνες/Κριτήριο ΕΟ, κατηγορίας F5J, που θα γίνουν στο ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ - Α/Δ
"ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ", τη Κυριακή 26/09/2021, οι συμμετοχές που έλαβε η γραμματεία της ΕΛΑΟ
είναι οι παρακάτω:
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Αθλητής
Καρανίκας Γιάννης
Νταναβάρας Παντελής
Νταναβάρας Χρήστος
Καρυτινός Χρήστος
Κουρμπάνης Γιάννης
Μουστάκης Ιωάννης
Σοφός Παναγιώτης
Σπυριάδης Κωνσταντίνος
Σταμάτης Πέτρος

Μπελογιάννης Κώστας
Μπαγλατζής Απόστολος
Νταναβάρας Νίκος

Σωματείο
Αερ. Λάρισας
Αερ. Λάρισας
Αερ. Λάρισας
Αερ. Φθιώτιδας
Αερ. Φθιώτιδας
Αερ. Φθιώτιδας
ΕΑΑ
ΕΑΘ
ΕΑΘ
ΜΕΜ
ΟΑΜΕΛ
ΟΑΜΕΛ
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Το δικαίωμα συμμετοχής του αθλητή της Αερ. Λάρισας κ. Καρανίκα δεν καταβλήθηκε και ως εκ τούτου
αποκλείεται από την συνέχεια των αγώνων.
Θα διεξαχθούν έως και 7 προκριματικοί γύροι. Στην συνέχεια θα γίνουν και 2 τελικοί γύροι στους
οποίους θα λάβουν μέρος οι 6 (έξι) πρώτοι στην γενική κατάταξη των προκριματικών γύρων. Δεν θα
ξεκινήσει προκριματικός γύρος μετά την 14:00 παρά μόνο θα ολοκληρωθεί ο συγκεκριμένος γύρος.
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου

- Τεχνικός Έλεγχος
- Προκριματικοί γύροι
- 2 Τελικοί γύροι

09:00
09:30-14:30
15:00-15:45

Σε περίπτωση προβλέψεων δυσμενών καιρικών συνθηκών θα εκδοθεί νέο ενημερωτικό δελτίο έως την
Παρασκευή το μεσημέρι (12:00).
Όλοι οι αθλητές χρησιμοποιούν την συχνότητα 2,4 GHz.
Παρακαλούμε τους αρχηγούς των ομάδων επίσης να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες αθλητές των
σωματείων τους για τα παρακάτω:

1. Όλοι οι αθλητές πρέπει να προσκομίσουν την Κάρτα Υγείας σε ισχύ.
2. Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν είτε Πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε Πιστοποιητικό
Νόσησης που ισχύει έως και 180 ημέρες μετά την νόσηση.
3. Αθλητές μη εμβολιασμένοι, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν μοριακό (RT-PCR) ή άμεσο
τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) το τελευταίο 48ώρο πριν από τον αγώνα.
4. Οι αεραθλητές που είναι κάτω των 18 ετών είναι δυνατόν να διενεργούν self‐test το οποίο θα
γίνεται την ημέρα του αγώνα παρουσία του Αρχηγού της Ομάδας.
Η κατάσταση με τα AMRT που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τον αγώνα θα την βρείτε στο
https://www.fai.org/sites/default/files/f5j_amtr_approval_list_220821_0.pdf .

Τοπικός Κανονισμός (Local Rule).
Επειδή την στιγμή που δημοσιεύεται το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο δεν είναι γνωστός ο τελικός αριθμός των
αθλητών που θα περάσουν με επιτυχία τον Τεχνικό Έλεγχο, οι σειρές ανά γύρο θα διαμορφωθούν
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
12 αθλητές
11 αθλητές
10 αθλητές
9 αθλητές και κάτω

2Χ6
1Χ6 & 1Χ5
2Χ5
1 σειρά

Τέλος αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή κάποιου αθλητή, το σωματείο θα πρέπει
να ενημερώσει με email elaoinfo@elao.gr & epae@elao.gr, μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι.

