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ΠΡΟΣ    :  Αερολέσχη Χανίων 
KOIN     :  Τον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο.      
 ΘΕΜΑ   :  Περιφερειακός Αγώνας Γ.Α. «ΜΑΛΕΜΕ ‘03» 
      
 

Κύριε πρόεδρε, 
σε συνέχεια της 129c/1-10-03 επιστολής,  σας ενηµερώνουµε ότι προκειµένου η Επιτροπή Γ.Α. να εισηγηθεί θετικά για το αίτηµά 
σας εκτέλεσης του Περιφερειακού Αγώνα Γ.Α. «ΜΑΛΕΜΕ ‘03» την 2/11/03 ή εναλλακτικά  την 16/11/03, θα πρέπει να µας 
ενηµερώσετε για τους παράγοντες του Αγώνα, προκειµένου να εκτιµηθεί η δυνατότητα της εκτέλεσης του αγώνα  σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες κανονισµούς. 
∆ηλαδή, ∆ιευθυντή Αγώνα, ∆ιευθυντή Κριτών, Επικεφαλή Κριτή προσγειώσεων, υπεύθυνο για την τοποθέτηση και χρήση των GPS 
Loggers,  µέλη Ελλανοδίκου επιτροπής κλπ. 
Σας υπενθυµίζουµε ότι σε προσωπική αλληλογραφία που προηγήθηκε, συµφωνήσαµε µέλη της Αερολέσχης Χανίων και εσείς ο ίδιος 
προσωπικά, να λάβουν µέρος στον Περιφερειακό Αγώνα «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2003» προκειµένου να ενηµερωθείτε για τον τρόπο 
διεξαγωγής αγώνων και έκδοσης αποτελεσµάτων, γεγονός που δεν πραγµατοποιήθηκε. 
Πέραν αυτού του γεγονότος, θα πρέπει στις προσκλήσεις για αγώνες µε περιφερειακό χαρακτήρα να αναφέρονται οι παράγοντες 
διεξαγωγής του αγώνα ώστε τα ενδιαφερόµενα πληρώµατα να έχουν την δυνατότητα να πάτρουν συµµετοχής ή όχι κρίνοντας όλους 
παράγοντες που εµπλέκονται.  
Επίσης έχουµε να παρατηρήσουµε ότι ο αρχικά προγραµµατισµένος για τέλη Μαίου αγώνας αναβλήθηκε αρχικά για 4~6 Ιουλίου ή 
εναλλακτικά 11~13 Ιουλίου και ακολούθως για 2 ή 16 Νοεµβρίου 2003. 
Πιστεύουµε ότι  η µετάθεση του αγώνα σε εποχή κοντά στο χειµώνα, θα δηµιουργήσει προβλήµατα αντίστοιχα µε τα περυσινά.. 
∆ηλαδή, αδυναµία µετακίνησης πληρωµάτων προς την Κρήτη λόγω καιρού κυρίως στην ενδοχώρα, ενώ στην περιοχή σας θα 
επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες. 
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τους παράγοντες του αγώνα και να ξανασκεφθείτε το θέµα της ηµεροµηνίας εκτέλεσης του 
αγώνα.   
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 O Πρόεδρος Ο Γραµµατέας 
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