Ετήσια συνάντηση σωματείων - Αποφάσεις
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τετάρτη, 07 Μάρτιος 2012 01:10

Στις 28 Ιανουαρίου έγινε η ετήσια συνάντηση σωματείων στα γραφεία της ΕΛΑΟ.

Στην συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από επτά σωματεία (Αερ. Άρτας, Αίολος
Δράμας, Αερ. Αμφίκλειας, Αερ. Αγρινίου, ΑΦΩΣΤΕΛ, ΛΕΑΛΠΠΑ, Α.Ο. Κιθαιρώνα).

Συζητήθηκαν εκτενώς πολλά θέματα και οι απόφάσεις που πάρθηκαν με βάση τα όσα
συζητήθηκαν είναι οι παρακάτω:
1. Διθέσια Αλεξίπτωτα
- Η εξέταση διθέσιων σε μελλοντικές εξετάσεις θα περιλαμβάνει απαιτήσεις
εξοπλισμού και έλεγχο αυτού προκειμένου να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα προβλέπονται
από τους κανονισμούς.
- Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή σε εξετάσεις διθέσιου πρέπει να δηλώσουν το
ενδιαφέρον τους με email στην ΕΑΠ προκειμένου να οργανωθούν εξετάσεις όταν
συμπληρωθεί ικανός αριθμός υποψηφίων.
- Οι υποψήφιοι για δίπλωμα χειριστού διθέσιου πρέπει να έχουν συμμετέχει επιτυχώς
σε SIV ανάλογα με το δίπλωμα χειριστού που κατέχουν (Π ή ΠΠ)

1. Οι εξεταστές στα προφορικά και στα πρακτικά θα βαθμολογούν ξεχωριστά τον κάθε
εξεταζόμενο με άριστα το 10 για κάθε εξέταση. Η επιτυχία του εξεταζόμενου θα βασίζεται
στη συμπλήρωση συγκεκριμένης βαθμολογία βάσης.
2. Από 1/9/2012 για την συμμετοχή σε εξετάσει για άδεια επιπέδου Π και ΠΠ θα
χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης SIV που θα περιλαμβάνει
κατ' ελάχιστον συγκεκριμένους χειρισμούς ανάλογα με το επίπεδο. Στις εξετάσεις πλέον
δεν θα ζητούνται χειρισμοί που περιλαμβάνουν παραμόρφωση της πτέρυγας (εξαιρούνται
τα Big Ears). Η Βεβαίωση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από
πτυχιούχο εκπαιδευτή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς της ΕΛΑΟ.
Για το επίπεδο Π οι χειρισμοί είναι:
-

- ασύμμετρο μπροστινό κλείσιμο (όχι επιταχυνόμενο)
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-

- Συμμετρικό μπροστινό κλείσιμο (όχι επιταχυνόμενο)
- Κρατημένο ασύμμετρο μπροστινό κλείσιμο (κατεύθυνση πτήσης με σώμα)
- Ελεγχόμενη σπειροειδή βύθιση (-8 m/s +/-1)

Για το επίπεδο ΠΠ οι χειρισμοί είναι:
- - Ασύμμετρο μπροστινό κλείσιμο (απλό και επιταχυνόμενο)
- - Συμμετρικό μπροστινό κλείσιμο (απλό και επιταχυνόμενο)
- - Ελεγχόμενο spin ( αρχικό στάδιο εισαγωγής σε spin και άμεση επαναφορά πριν την
ολοκλήρωσή του).
- - Ελεγχόμενο full stall (αρχικό στάδιο εισαγωγής και επαναφορά πριν την ολοκλήρωσή
του) .
- - Ολοκληρωμένα spin & full stall.
- - Σπειροειδή βύθιση
- Όλοι οι χειρισμοί SIV θα διεξάγονται πάνω από νερό (λίμνη ή θάλασσα ) χωρίς έντονο
κυματισμό.
- Θα ενσωματωθεί η διαχείριση ατυχήματος στην βασική εκπαίδευση με σχετική
αναβάθμιση του κανονισμού.
- Θα σταλεί στα σωματεία φόρμα καταγραφής περιοχών πτήσεων προκειμένου να
υπάρχει επίσημη κατάσταση για χρήση από κάθε ενδιαφερόμενη υπηρεσία.
- Η Εθνική Ομάδα θα ορίζεται με βάση την επαναλαμβανόμενη σειρά: 1 ος WPRS, 2 ος
Πρωτάθλημα, 3
ος

Λίγκα .
- Η χρήση του Leonardo Live σε αγώνες είναι πλέον υποχρεωτική
- Η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Βασικής Εκπαίδευσης θα έχει ισχύ 1 έτος από την
ημερομηνία έκδοσης της. Εαν στο διάστημα αυτό ο κάτοχος της δεν συμμετέχει σε
εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστού, η Βεβαίωση θα θεωρείται άκυρη. Οι φορείς
έκδοσης των βεβαιώσεων αυτών καλούνται να αναγράφουν στο έντυπο ότι η διάρκεια ισχύς
του είναι ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής του.
- Ο χειρισμός B-line πλεόν εξαιρείται των χειρισμών που οφείλει να γνωρίζει ο
χειριστής.
- Η παραγωγικότητα των σχολών θα αξιολογείται με βάση την συμμετοχή υποψηφίων σε
εξετάσεις.

Να υπενθυμίσουμε ότι και φέτος η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική για την
συμμετοχή σε επίσημες διοργανώσεις (αγώνες, εξετάσεις). Η ασφάλιση είναι ευθύνη των
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αθλητών και δεν παρέχεται πλέον η σχετική δυνατότητα στους αγώνες ή στις εξετάσεις. Οι
δυνατότητες ασφάλισης αναφέρονται εδώ http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content
&amp;view=article&amp;id=127:2011-03-17-12-52-58&amp;catid=42:rokstories&amp;Itemid=1
05
. Ειδικά για την ασφάλιση μέσω της ΕΛΑΟ
ενημερωθείτε εδώ
http://eap.elao.gr/index.ph
p?option=com_content&amp;view=article&amp;id=167:-2012&amp;catid=3:newsflash&amp;Ite
mid=18
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