ΔΗΜΟΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Αερολέσχη Σερρών διοργανώνει στις 9 και 10 Ιουνίου 2012 το ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012
στο πεδίο του Χορτερού Σιντικής, παράλληλα με τους Πανελλήνιους Αγώνες Υπερελαφρών
Αεροσκαφών 2012 που θα πραγματοποιηθούν τις ίδιες ημέρες στο ίδιο πεδίο.
Το ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012 συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Σιντικής ο οποίος είναι και ο
operator του πεδίου και εντάσσεται στις εκδηλώσεις των Ελευθερίων του Δήμου και στις
εκδηλώσεις για τα 100 έτη από την έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων.
Στο Fly In μπορούν να συμμετέχουν πιλότοι ελαφρών και υπερελαφρών α/φών,
ελικοπτέρων και όλοι οι ασχολούμενοι με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο με την αεροπορία. Η
συμμετοχή δε σ’ αυτό, πέρα από μια ευκαιρία συνάντησης των μελών της Ελληνικής αεροπορικής
κοινότητας, θα βοηθήσει στη μεγαλύτερη υποστήριξη του αεροδρομίου του Χορτερού από τις
τοπικές αρχές και στην πραγματοποίηση των απαραιτήτων έργων για την αναβάθμισή του όπως
ασφαλτόστρωση και περίφραξη.
Στα αξιοθέατα της περιοχής περιλαμβάνονται η λίμνη Κερκίνη, το όρος Μπέλες, το Οχυρό
Ρούπελ, τα λουτρά του Αγκίστρου και Σιδηροκάστρου κ.α. Η περιοχή φημίζεται για τα πολλά ΣΠΑ
που διαθέτει και τις πισίνες με τα δροσερά νερά. Επίσης, τα Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα απέχουν
μερικά μόνο χιλιόμετρα για όσους επιθυμούν μια γρήγορη βόλτα στη Βουλγαρία. Τέλος, στην
περιοχή λειτουργούν σύγχρονα ξενοδοχεία για τη διαμονή σας και υπάρχουν ενοικιαζόμενα
αυτοκίνητα αν χρειαστείτε για τις μετακινήσεις σας, πέρα από τα μέσα που θα διαθέσει ο Δήμος
και η Αερολέσχη Σερρών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΧΟΡΤΕΡΟΥ
Όνομα

Συντεταγμέ
νες

Υψόμετ
ρο

Χορτερό

Διάδρομοι
18/36 650 m X 20 m - Χώμα

(ΖΖΖΖ)
Ν41ο 13΄ 38,9΄΄
Ε23ο 21΄ 49,8΄΄
(ARP)

187 ft

RWY18: TORA/TODA/ASDA 650m, LDA
530m
RWY36: TORA/TODA/ASDA 650m, LDA
530m

Άλλες πληροφορίες
Τηλ. 6978185851
Συχνότητα 119.700
Fire Protection CAT I
Υποβολή σχεδίου πτήσης
υποχρεωτική ακόμη και
για τοπικές πτήσεις,
σύμφωνα με AIP GREECE,

VOL I, RAC 1-1-6, PAR.2.2.9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FLY IN
Σάββατο 9/6/2012


Όλη την ημέρα: Αφίξεις πληρωμάτων στο πεδίο και τακτοποίηση σε ξενοδοχεία



Ώρα 12:00: Επίσκεψη και ξενάγηση στο οχυρό Ρούπελ της γραμμής Μεταξά και
κατόπιν φαγητό στο Άγκιστρο, όπου λειτουργούν παραδοσιακά ΣΠΑ



Ώρα 17:00: Γύρος της λίμνης Κερκίνης μέσω της παραλίμνιας οδού (παραλίμνιο
δάσος, χωριό Αγγελόπουλου, φράγμα κ.α.) και κατόπιν καφές στο γραφικό χωριό
των Άνω Ποροϊων



Ώρα 21:00: Δείπνο σε ταβέρνα της περιοχής

Κυριακή 10/6/2012


Ώρα 10:00 – 13:00: Πραγματοποίηση αγωνιστικού μέρους Πανελλήνιων Αγώνων
Υπερελαφρών Α/φών 2012



Ώρα 15:00: Τελετή λήξης Αγώνων και Fly In σε πισίνες στο Σιδηρόκαστρο με ελαφρύ
μπουφέ



Ώρα 16:00: Αναχωρήσεις πληρωμάτων από το πεδίο

Οι αναφερόμενες εκδρομές είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες στο Fly In και τους αγώνες. Όλες
οι ώρες είναι τοπικές.
ΔΙΑΜΟΝΗ
Στην περιοχή λειτουργούν σύγχρονα ξενοδοχεία τα οποία θα έχουν ειδικές τιμές για τα
πληρώματα και τους επισκέπτες τις ημέρες των αγώνων. Για περισσότερες πληροφορίες και
κρατήσεις επικοινωνήστε με τον κ. Τριανταφύλλου Δημήτριο, τηλ. 6978185851
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Θα υπάρχει διαθεσιμότητα σε MOGAS 95 και 100 οκτανίων. Κατά τη διάρκεια του Fly In θα
υπάρχει φύλαξη του πεδίου και των σταθμευμένων α/φών από εταιρία security.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είναι δυνατόν να επικοινωνείτε με τους κ.κ. Βασιλείου
Γεώργιο, τηλ. 6972219520 και Μαδεμλή Ιωάννη, τηλ. 6932399651 email johnmademlis@usa.net.
Πληροφορίες επίσης στο δικτυακό τόπο της Αερολέσχης Σερρών http://www.serresairclub.gr.
Ο Πρόεδρος της Αερολέσχης Σερρών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Δήμαρχος Σιντικής

ΚΑΡΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Δήλωση συμμετοχής
Participation Form

Δια της παρούσης δηλώνω συμμετοχή στο ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012
This is to participate in CHORTERO Fly In 2012
Επώνυμο, Όνομα
Full Name

………………………………………………………………………………………

Νηολόγιο αεροσκάφους

Τύπος

Aircraft Registration ………….……………….

Type ………………………………….

Είδος επιθυμητού καυσίμου (MOGAS 95, 100) και υπολογιζόμενη ποσότητα σε λίτρα
Type of preferred fuel (MOGAS 95, 100) and estimated quantity in litres ……………………….

Κυβερνήτης αεροσκάφους
Pilot in Command (PIC) …………………………………………………………………………………………………

Στοιχεία κυβερνήτη για επικοινωνία
PIC contact details

Phone ……………………….. email: ……………………………………………...…

Υπολογιζόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης
Estimated ARRIVAL Date & Time …………………………………………………………………………………..

Υπολογιζόμενη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης
Estimated DEPARTURE Date & Time …………………………………………………………………………….

Επιβαίνοντες (αριθμός)
People on board (number) …………………………………………

Παρακαλούμε η παρούσα φόρμα να αποσταλεί στο email johnmademlis@usa.net ή στο fax 2321052970 έως την Παρασκευή 1/6/2012.

