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2o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στους Πανελλήνιους Αγώνες 
κατηγορίας Ελικοπτέρων F3C, F3C-GRA F3C-GRB & F3N, που θα γίνουν στο Μοντελοδρόμιο του Σ.Α.Κ. στο 
Δήμο Κοζάνης ,  το Σάββατο και Κυριακή 21 και 22 Μαΐου 2022 , οι συμμετοχές είναι οι παρακάτω: 
 

Αθλητής Σωματείο  Συχνότητα Κατηγορία 

Βρόντος Βασίλειος Α.Ε.ΜΑ 2.4GHz F3C-GR-Α 

Αϊδινίδης Γεώργιος Ο.Α.ΜΕΛ. 2.4GHz F3C-GR-Α 

Καρανικόλας Δημήτριος Σ.Α.Κ 2.4GHz F3C-GR-Α 

Κούρτογλου Σάββας Σ.Α.Κ 2.4GHz F3C-GR-Α 

Μπόντας Θεόδωρος Σ.Α.Κ 2.4GHz F3C-GR-Α 

Πάπιστας Νικόλαος Σ.Α.Κ 2.4GHz F3C-GR-Α 
 

Οι κατηγορίες F3C, F3C GR-Β και F3N ματαιώνονται οριστικά.  
 
Οι υπεύθυνοι των σωματείων καθώς και οι αρχηγοί των ομάδων παρακαλούνται να ενημερώσουν τους 
αθλητές τους, για την συχνότητα που θα κάνουν χρήση, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.  Σε περίπτωση 
χρήσης δεύτερου ή τρίτου μοντέλου, και αυτό θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με την αυτή συχνότητα. Δεν 
επιτρέπεται αλλαγή συχνότητας χωρίς την άδεια του αλυτάρχη.  
 
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: 
 

Κυριακή 22 Μαΐου            Τεχνικός Έλεγχος     9:00 – 09:30 
                                                  

                                              Κατηγορία F3C GRΑ 1ος Γύρος   10:00 – 11:00 
      Κατηγορία F3C GRΑ 2ος Γύρος     11:00 – 12:00 
      Κατηγορία F3C GRΑ 3ος Γύρος                       12:00 – 13:00 
          
     Απονομές      13:30 – 14:30 
  

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) που να έχει πραγματοποιηθεί 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. 

 
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 19 Μαΐου το μεσημέρι. 
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