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By special request 



 Αγσληζηηθή θαηεγνξία γηα η/θ ειεθηξνθίλεηα 

αλεκόπηεξα πνπ ζηνρεύνπλ ζε πηήζε 

δηάξθεηαο 30 λεπτών, κε ηελ ελαυρύτερη - 

αλαινγηθά πξνο ην βάξνο ηνπ κνληέινπ – 

κπαηαξία θίλεζεο.  

 

 Ο ραξαθηεξηζκόο BF πξνέξρεηαη από ηα 

αξρηθά Battery Factor (ιόγνο κπαηαξίαο). 
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 Αεξνπιάλν: ειεύζεξν (έσο 5 θηιά, 150 η.π.) 

 Μνηέξ: ειεύζεξν 

 Μπαηαξία θίλεζεο: κόλν ζηνηρεία Ληζίνπ, 

αξηζκόο ζηνηρείσλ & ρσξεηηθόηεηα ειεύζεξε 

 Αλεμάξηεηε κπαηαξία δέθηε/ζέξβν ζεσξείηαη 

κάδα ηνπ ζθάθνπο. 
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Χξόλνο εξγαζίαο 

• Ο ρξόλνο εξγαζίαο είλαη 30 ιεπηά, γηα 
επίηεπμε πηήζεο 30 ιεπηώλ. 

• Τν κνηέξ ιεηηνπξγεί θαηά βνύιεζε, κέρξη 
εμάληιεζεο ηεο ελέξγεηαο ηεο κπαηαξίαο 
θίλεζεο. 

 

 

 

 



 Ο ζπλαγσληζκόο είλαη man-to-man ζε θάζε 
γθξνππ. 

 Απνδίδνληαη βαζκνί πνηλήο αλάινγα κε ηελ 
ζεηξά πξνζγείσζεο. 

• Γελ κεηξάεη ε πνηόηεηα ηεο πξνζγείσζεο. 

• Πξνζγείσζε εθηόο γεπέδνπ θαη ρξόλνπ 
πνηλνινγείηαη. 

 
σειρά τελευταίο -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 

(πρώτο) 

ποινή 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 Επγίδεηαη ην πιήξεο ζθάθνο θαη ρσξηζηά ε 
κπαηαξία θίλεζεο. 

 Μεηαμύ απηώλ ε ζεηξά πξνζγείσζεο 
πξνθύπηεη απνινγηζηηθά από ηνλ θαιύηεξν 
ιόγν βάξνπο κπαηαξίαο θίλεζεο/βάξνπο 
κνληέινπ. 

 Οζα πξνζγεηώζεθαλ πξηλ ηα 30’ 
πνηλνινγνύληαη κε ηελ ζπλνιηθή ζεηξά 
πξνζγείσζεο εληόο ηνπ γθξνππ 
(αθνινπζνύλ ζε ζεηξά απηά πνπ πέηπραλ 30’ 
θαη δπγίζηεθαλ). 
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 … δελ πνηλνινγείηαη απηό πνπ ζα 

πξνζγεησζεί ηειεπηαίν.  

 Όια ηα πξνεγεζέληα ηνπ γθξνππ 

πνηλνινγνύληαη ζύκθσλα κε ηελ ζεηξά 

πξνζγείσζεο. 

 

 

7 



 Α) όζν πεξηζζόηεξν ρξόλν ιεηηνπξγεί ην 

κνηέξ (δηαηεξείηαη ε έιμε), ηόζν ιηγόηεξν 

ρξόλνο κέλεη γηα αλεκνπνξία.  

 

 Β) Ζ θαηαθόξπθε άλνδνο εθκεηαιιεύεηαη ζην 

έπαθξνλ ηελ ελέξγεηα ηεο κπαηαξίαο γηα 

απόθηεζε ύςνπο. 
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 Μία ήπηα άλνδνο (ή πνιιέο βξαρύρξνλεο), 

ώζηε λα δηαξθέζεη πεξηζζόηεξν απηή ε θάζε 

θαη ζηνλ ππόινηπν ρξόλν αλεκνπνξία.  

 

 Μία ή πεξηζζόηεξεο άλνδνη, κε κεγαιύηεξε 

ηζρύ, ζε κεγαιύηεξε γσλία, αθήλνληαο 

κεγαιύηεξν ρξόλν γηα αλεκνπνξία.  
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 Μηθξαίλεη όηαλ: 

◦ Βάιεηο κηθξόηεξε κπαηαξία ζην ίδην κνληέιν 

◦ Δπηιέμεηο βαξύηεξν κνληέιν κε ηελ ίδηα 

κπαηαξία 

◦ Πξνζζέζεηο έξκα ζην κνληέιν (αθόκα 

πεξηζζόηεξν αλ βάιεηο θαη ειαθξύηεξε 

κπαηαξία). 
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 Σηελ πξώηε πηήζε, βάδσ βαξύηεξε κπαηαξία, 

γηα λα ζηγνπξέςσ ηα 30’ κε ζηόρν θάπνηα κέζε 

θαηάηαμε, θαη αθνύ δσ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

άιισλ, ζα απνθαζίζσ γηα ηελ επόκελε πηήζε.  

 Τν εξώηεκα είλαη: Τη ζα θάλνπλ νη άιινη 

αζιεηέο, γηα λα ξηζθάξσ αλάινγα εγώ; 
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Αιιά θαη νη άιινη αζιεηέο ζα ζθέθηνληαη ηα ίδηα: 

 Να βάισ ειαθξύηεξε ή βαξύηεξε κπαηαξία; 
Να αθήζσ ηελ ίδηα;  

 Να πξνζζέζσ ή λα αθαηξέζσ έξκα;  

 Να αιιάμσ αλεκόπηεξν; (αλ ππάξρεη θη' άιιν 
δηαζέζηκν).  
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 Ζ κεγάιε θαη βαξεηά κπαηαξία ζηγνπξεύεη ην 
30άιεπην, αιιά βγάδεη κεγάιν «ιόγν» θαη  
κεγαιύηεξε πνηλή  (εθηόο αλ νη άιινη απνηύρνπλ 
ζην 30άιεπην).  

 Ζ κηθξή θαη ειαθξηά κπαηαξία, ζηνρεύεη ζηελ 
θαιή αλεκνπνξία, ώζηε αλ πηάζεη ην 30άιεπην λα 
πάξεη θαιή ζεηξά (αιιά αλ δελ ην πηάζεη …).  

 Μπνξεί απηνί πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πξσηηά, λα 
θαηεβάζνπλ ηνλ ιόγν θαη λα απνηύρνπλ όινη λα 
πηάζνπλ 30’, νπόηε ζα βγεη πξώηνο έλαο εθηόο 
ζπλαγσληζκνύ παξ’ όιν πνπ έρεη κεγαιύηεξν 
   «ιόγν». 
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