
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
 

Πανελλήνιοι Αγώνες Αερομοντελισμού 2022 
Κατηγορίας Ηλεκτροκίνητων Αερομοντέλων F5J-GR 

 
3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

Δεκέλεια, 25 Μαΐου 2022 

Μετά την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στους Πανελληνίους Αγώνες 
κατηγορίας Ηλεκτρικών Ανεμοπτέρων 2022, F5J GR,  που θα γίνουν στο Μοντελοδρόμιο του Ο.Α.ΜΕΛ, 
οι συμμετοχές είναι οι παρακάτω: 

 

# Αθλητής Σωματείο Συχνότητα 

1 ΝΤΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΡ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2.4 

2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΑΑ 2.4 

3 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΑΑ 2.4 

4 ΓΚΟΡΙΟΥΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΑΑ 2.4 

5 ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΑΑ 2.4 

6 ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΑΑ 2.4 

7 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΑΑ 2.4 

8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑΑ 2.4 

9 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑΑ 2.4 

10 ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΑΘ 2.4 

11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΑΘ 2.4 

12 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΑΘ 2.4 

13 ΡΕΪΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΑΘ 2.4 

14 ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΑΘ 2.4 

15 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΑΘ 2.4 

16 ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΑΜΕΛ 2.4 

17 ΝΤΑΝΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΑΜΕΛ 2.4 

18 ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΑΜΕΛ 2.4 

19 ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΑΜΕΛ 2.4 

20 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΑΜΕΛ 2.4 

 

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.  
 
Προγραμματίζονται να γίνουν έως και 12 γύροι.  Λόγω του αριθμού των συμμετοχών θα σχηματιστούν 2 
ομάδες. O αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Μαΐου 2022 ως ακολούθως.:  
 
 

Σάββατο 28 Μαΐου  - Τεχνικός Έλεγχος    11:30 – 12:30  
                                                                        -  Πτήσεις αγώνων   12:30 – 19:00  



 

 

 
 Κυριακή 29 Μαΐου   - Πτήσεις αγώνων    09:30 – 13:00 
                                                                        - Απονομή επάθλων                                    13:30 
     
 
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) 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. 
 
Χρήση Ηλεκτρονικού ελεγκτή ύψους-χρόνου λειτουργίας μοτέρ  
 
Σύμφωνα με τον κανονισμό της κατηγορίας αυτής, επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών ελεγκτών που 
έχουν την έγκριση της FAI. Για την συγκεκριμένη ελληνική κατηγορία διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η 
χρήση firmware που είναι κατάλληλο για αγώνες CAT1 FAI. Δηλαδή που επιτρέπει την λειτουργία του 
μοτέρ μόνο μία φορά, στην έναρξη της πτήσης. Επειδή η πλειοψηφία των αθλητών στην Ελλάδα κάνουν 
χρήση συσκευών από τους κατασκευαστές Aerobtec και Greek Electronics οι εκδόσεις του firmware που 
θα πρέπει να έχουν οι συσκευές εγκατεστημένο, θα είναι οι παρακάτω: 
 
AEROBTEC 
Altis Nano  5.2 
Altis V3  5.2 
Altis V4+ F5.7 
 
GREEK ELECTRONICS  
ALTMTR 2  2.0 
 
Σε περίπτωση που κάποιος από τους αθλητές που θα λάβει μέρος στους αγώνες,  θα κάνει χρήση 
διαφορετικού τύπου ελεγκτή από τους προαναφερόμενους, μπορεί να συμβουλευτεί την ιστοσελίδα 
της FAI ή μέσω του σωματείου να επικοινωνήσει με την Επιτροπή Αερομοντελισμού εγκαίρως, για να 
λάβει τις σχετικές οδηγίες για τον τύπο του ελεγκτή που έχει στην διάθεση του.  
Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών ελεγκτών με το κατάλληλο firmware, γίνεται από τους ίδιους τους 
αθλητές.   
 
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. 
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