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Εγγραφή Μελών – Αιτήσεις εγγραφής 

 

Για να γίνεις μέλος της Λ.Α.Β.Ε. πρέπει να έχεις συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σου 
καθώς επίσης: 

1. Να συμπληρώσεις το έντυπο Αίτησης Εγγραφής 
2. Να πληρώσεις το αντίτιμο εγγραφής (20 Ευρώ) στον ταμία της Λέσχης 
3. Να συμπληρώσεις τις απαραίτητες αιτήσεις, με γνήσιο υπογραφής 
4. Να προσκομίσεις Ποινικό Μητρώο το οποίο μπορείς να αιτηθείς σε ΚΕΠ 
5. Να αποστείλεις την Αίτηση Εγγραφής μαζί με 2 έγχρωμες φωτογραφίες στον 

γραμματέα της Λέσχης 
 
Για μεγαλύτερη διευκόλυνση, μπορείς να κάνεις τις διαδικασίες στο τέλος κάποιας 
διοργάνωσης ή άλλης δραστηριότητας της Λέσχης με συνεννόηση με τον ταμία και τον 
γραμματέα.  
 

 

Παρακάτω τα βρείτε τις απαραίτητες αιτήσεις εγγραφής: 

- Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής  

- Κατέβασε την Υπεύθυνη δήλωση GDPR  

- Κατέβασε την Υπεύθυνη δήλωση Υγείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hact.club/wp-content/uploads/2019/12/ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
https://hact.club/wp-content/uploads/2019/12/ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ_GDPR.pdf
https://hact.club/wp-content/uploads/2019/12/ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ_ΥΓΕΙΑΣ.pdf
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Συνδρομές  - Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Μελών Συλλόγου 
 

Η συνδρομή μέλους της Λ.Α.Β.Ε. ορίζεται στα 20 Ευρώ τον χρόνο. Σε περίπτωση που 

κατά το καταστατικό οριστεί οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά για την κάλυψη αναγκών 

σύμφωνα με τον σκοπό του συλλόγου, το κάθε μέλος καλείτε να συνεισφέρει αναλογικά 

και σε αυτήν.   

 

Διοργανωτές παιχνιδιών 

Οι διοργανωτές ορίζουν το πως, που και πότε θα διεξαχθεί το παιχνίδι τους. 

Όσα μέλη της κοινότητας αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε παιχνίδι θα σέβονται 

απόλυτα τους κανονισμούς / περιορισμούς του διοργανωτή (με εξαίρεση τους 

κανόνες ασφάλειας που δεν αλλάζουν) και θα τους ακολουθούν επακριβώς.  

Εάν διαφωνούν με οτιδήποτε, διατηρούν το δικαίωμα να μην παρευρεθούν. Για 

τυχόν απορίες / ιδέες για το σενάριο θα πρέπει να μιλήσουν προσωπικά με τον 

διοργανωτή για να μην δημιουργείται σύγχυση προς τους υπόλοιπους παίχτες.  Ο 

διοργανωτής με την σειρά του οφείλει να κάνει μετρήσεις στα όπλα με bb των 

0,2gram καθώς και να δώσει τρόπο επικοινωνίας έτσι ώστε να γίνονται τυχόν 

ερωτήσεις. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση τραυματισμού 

συμμετάσχοντα λόγω απροσεξίας του δεύτερου. Έχουν δυνατότητα να δώσουν 

κίτρινη κάρτα σε παίχτη που παραβαίνει κανόνες παιχνιδιού πάσης φύσεως, σε 

συνεννόηση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου. 

 

Νέοι παίκτες 

Οι νέοι παίκτες ασχέτως του τύπου αεροβόλου, θα βάλλουν αποκλειστικά και μόνο 

με semi για τα 5 πρώτα παιχνίδια.  

Οι νέοι παίκτες-μέλη φοράνε κίτρινη κορδέλα στο περιβραχιόνιο. 

Οι νέου παίκτες ΔΕΝ έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν bolt action (sniper) 

και DMR για 2 χρόνια. 

Η διοργάνωση καθώς και οι πιο έμπειροι παίκτες α) αναλαμβάνουν την σωστή 

εκπαίδευση των νέων παικτών, β) έχουν στενή επαφή μαζί τους κατά την διάρκεια 

των παιχνιδιών, γ) δίνουν οδηγίες / απαντήσεις / διευκρινίσεις σε οτιδήποτε 

προκύψει.  

Οι νέοι παίκτες δύνανται να χρησιμοποιήσουν ένα αεροβόλο της λέσχης μέχρι και 

δύο (2) διοργανώσεις καθώς και να συμμετέχουν σε παιχνίδια της λέσχης για ένα 

μήνα πριν γίνουν μέλη.  

 

Εκπρόσωποι / Αρχηγοί ομάδων και οι αρμοδιότητες τους. 

Οι εκπρόσωποι ή αρχηγοί ομάδων είναι υπεύθυνοι για όλα τα μέλη της ομάδας τους.  

Θα γίνονται παρατηρήσεις για τυχόν παραβάσεις μεμονωμένα είτε σε παίκτες ή και 

σε ολόκληρες ομάδες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η κοινότητα ως σύνολο 

εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο, με ψηφοφορία θα αποκλείσει τον εν λόγω 

παίκτη ή ομάδα από το να συμμετάσχει σε παιχνίδια της όπως προβλέπεται από το 

καταστατικό της λέσχης. 
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ΟΛΟΙ οι εκπρόσωποι ομάδων (δύο χρόνων εμπειρίας) αυτόματα σε κάθε παιχνίδι 

έχουν και τον ρόλο κριτή. 

 

FreePlayer 

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για κριτές σε κάποιο παιχνίδι θα εξετάζεται αν 

είναι εφικτό free player να καλύπτουν τέτοιες ανάγκες και θα ζητείται η συμμετοχή 

τους. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία στην 

διαδικασία διοργάνωσης σεναρίων και στην διεξαγωγή τους. 

 

Ακυρώσεις παιχνιδιών 

Στην περίπτωση όπου μια ομάδα ακυρώσει έκτακτα παιχνίδι, θα εξετάζεται ο λόγος 

και ο έφορος παιχνιδιών θα προσαρμόζει το πρόγραμμα κατόπιν συνεννόησης με 

εκπρόσωπους ώστε εκείνη την ημέρα να διεξαχθεί κάποιο παιχνίδι.  

Αν από την ομάδα που ακύρωσε το παιχνίδι παρευρεθεί κάποιο μέλος, θα 

τοποθετείτε αυτομάτως ως κριτής στο παιχνίδι που θα διεξαχθεί εκτάκτως λόγω 

ακύρωσης του ήδη προγραμματισμένου σεναρίου.  

Το ανωτέρω δεν θα εφαρμόζεται όταν υπάρχει συμφωνημένη ανταλλαγή ημέρας 

διεξαγωγής παιχνιδιού μεταξύ ομάδων.  

 

Ομάδα που δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα δεν δικαιούται εκπτωτικά κουπόνια. 

 

Ομάδα νέα μέχρι δύο χρόνια δεν μπαίνει στο πρόγραμμα παιχνιδιών (εκτός αν η ίδια το 

θελήσει) αλλά δικαιούται εκπτωτικό κουπόνι. 

 

 

Ταυτότητα Μέλους 

Για κάθε μέλος της Λέσχης μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και 

την εξόφληση της ετήσιας συνδρομής του εκδίδεται Ταυτότητα Μέλους Τεχνολογίας RFID. 

Το κάθε μέλος θα πρέπει να έχει μαζί του στις μετρήσεις των παιχνιδιών την ταυτότητα του 

για την καταχώρηση του στην βάση δεδομένων. 

Μετά από κάθε μέτρηση / παιχνίδι το ΔΣ έχει γνώση των στατιστικών ανά παιχνίδι 

(συμμετοχές και Μ.Ο.) καθώς και στατιστικά ανά μέλος για όλο το έτος. 

 

Συμμετοχή σε Διοργανώσεις (Εσωτερικού – Εξωτερικού) 

Δικαίωμα για συμμετοχή σε διοργανώσεις της λέσχης έχουν μόνο μέλη της λέσχης, τα 

οποία οφείλουν να φέρουν ταυτότητα της λέσχης με ισχύ για το τρέχον έτος, έχουν δηλαδή 

πληρώσει την συνδρομή τους, η οποία ορίζεται στα 20 Ευρώ τον χρόνο.  
Νέοι παίχτες μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι και 1 μήνα στα παιχνίδια της λέσχης 

δωρεάν.  
Η επίσημη ενδυμασία της Λέσχης για τα παιχνίδια εκτός Θεσσαλονίκης  και εξωτερικού 

είναι η Φαιοπράσινη. 
Εξαιρούνται από τον παραπάνω κανονισμό μέλη απο τρίτους συλλόγους που έχουν 

πρόσκληση για τη συγκεκριμένη διοργάνωση 
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Γενικές συνελεύσεις – Ψηφοφορία 
 

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου για την ψηφοφορία στις Γ.Σ. η απαρτία 

ορίζεται στα μισό συν ενός των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση 

που δεν έχουμε απαρτία ορίζεται νέα Γ.Σ. έπειτα από 8 ήμερες για την οποία 

ενημερώνονται όλα τα μέλη με οποιοδήποτε τρόπο. Η συνέλευση αυτή βρίσκεται σε 

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων 

μελών εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 

του καταστατικού. Να σημειωθεί στην συνέλευση μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε 

ταμειακά τακτοποιημένο μέλος με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση.   

Κάθε παίκτης όπου δεν θα φέρει 30% συμμετοχές κάθε έτος, θα περνάει σε στάδιο 

δοκιμασίας, καθώς και θα αφαιρείτε το δικαίωμα ψήφου σε θέματα ασφαλείας  και 

ροής σεναρίων/παιχνιδιών. 

 

Πειθαρχικά Παραπτώματα – Ποινές 
 

Κίτρινες κάρτες 

Με σκοπό την τήρηση όλων των κανονισμών της λέσχης και του ευ αγωνίζεσθε, 

ορίζονται οι κίτρινες κάρτες ως τιμωρία αποκλεισμού μέλους της λέσχης από τις 

διοργανώσεις. Ποιο συγκεκριμένα, παίχτης ο οποίος έχει 3 ενεργές κίτρινες κάρτες, 

αποκλείεται από τις διοργανώσεις της λέσχης για 6 μήνες. Η κάθε κίτρινη κάρτα έχει 

ισχύ για 6 μήνες από την ημέρα που διαπιστώθηκε παράβαση. Δικαίωμα να δώσουν 

κίτρινη κάρτα σε μέλος έχουν τα μέλη του ΔΣ καθώς και οι διοργανωτές, σε 

συνεννόηση με μέλη του ΔΣ. Μέλος με ενεργή κίτρινη κάρτα αποκλείεται επίσης από 

διοργάνωση στο εξωτερικό στην οποία θα συμμετάσχει η λέσχη ή μέλη της. 

 

Διαγραφή μέλους 

Μπορεί να διαγραφεί άμεσα από την λέσχη οποιοδήποτε μέλος το οποίο δεν 

συμμορφώνεται με τα δέοντα ή δεν τηρεί τις προϋποθέσεις, όπως: 

- Να θέσει σε κίνδυνο το εαυτό του ή κάποιο μέλος ή οποιοδήποτε τρίτο κατά 

την διάρκεια του παιχνιδιού 

- Να φέρει αιχμηρά αντικείμενα, αυτοσχέδιες εκρηκτικές ύλες ή κάποιου είδους 

παράνομο αντικείμενο – μηχανισμό - όπλο μαζί του, όπου μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό 

- Να παραβρεθεί σε διοργάνωση υπό την επήρεια αλκοόλ & παράνομων 

ουσιών. 
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Βασικοί κανόνες συμπεριφοράς 
 

Σε όλες τις διοργανώσεις και μη της Λ.Α.Β.Ε. είναι απαραίτητα αντιβαλλιστικά 

γυαλιά, άρβυλα / μποτάκια, πορτοκαλί γιλέκο για τα hit και ασύρματος PMR. 

 

Κανόνες Αεροσφαίρισης Λ.Α.Β.Ε. 
 

Σε όλα τα παιχνίδια της Λέσχης απαγορεύεται η χρήση οποιοσδήποτε laser, πλην 

τύπου airsoft χρώματος κόκκινου 

Σε όλα τα παιχνίδια είναι υποχρεωτικό να φέρουμε Πορτοκαλί γιλέκο και Κόκκινο LED 

για τα νυχτερινά παιχνίδια. 

Η επίσημη ενδυμασία της Λέσχης για τα παιχνίδια εκτός Θεσσαλονίκης  και 

εξωτερικού είναι η Φαιοπράσινη. 

Το ΔΣ βοηθάει την διοργάνωση του εκάστοτε παιχνιδιού αν αυτό απαιτηθεί από την 

διοργανώτρια ομάδα και σε "πόστο" που απαιτηθεί  

Επίσημα παιχνίδια διοργανώνονται κάθε δύο εβδομάδες και στην ενδιάμεση  

Κυριακή (όχι απαραίτητα) διοργανώνεται κάποιο free παιχνίδι από Μέλος τού ΔΣ η 

από μέλος του συλλόγου που το έχει ζητήσει. 

 

 

Όρια FPS και όρια εμπλοκής 
Όρια fps (όλα τα όρια σε fps είναι για χρήση bb βάρους 0,2gram) 

Πεδία woodland 

AEG/GBB   -> 420 fps (1,64 J) MAX 

DMR   -> 480 fps (2,14 J) MAX 

Bolt Action  ->  600 fps (3,33 J) MAX 

Side arm -> 320 fps (0,95 J) MAX 

 

Πεδία CQB 

AEG/GBB -> 350 fps (1,14 J) MAX 

Side arm -> 320 fps (0,95 J) MAX 

 

Στην Λέσχη υπάρχει οριοθέτηση 30RPS στα AEG 

 

Σε κάθε παιχνίδι θα υπάρχει μετρητής ο μετρητής της Λέσχης, όλες οι μετρήσεις 

γίνονται με τον μετρητή της λέσχης.  

Ως  AEG/GBB εννοείται οποιοδήποτε όπλο airsoft έχει την δυνατότητα να βάλλει σε 

full auto. Τα όπλα υποστήριξης καθώς και τα υποπολυβόλα υπάγονται σε αυτήν την 

κατηγορία. 

DMR εννοούνται τα όπλα όπου είναι δηλωμένα ως DMR από την Wikipedia. 

Όλα τα DMR θα πρέπει να φέρουν πάνω τους δίποδα και *διόπτρα με zoom 
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Ως  DMR εννοείται οποιοδήποτε όπλο airsoft έχει την δυνατότητα να βάλλει μόνο σε 

semi.  Σε περίπτωση που το όπλο έχει δυνατότητα να ρίχνει και full auto ο παίκτης 

είτε θα παίζει αποκλειστικά semi ή θα ισχύουν οι γενικοί κανόνες για AEG/GBB. 

Όλα τα DMR βάλουν με διαφορά 3 δευτερολέπτων ανάμεσα στις βολές. 

Ως Bolt action εννοείται οποιοδήποτε όπλο airsoft έχει κινητό ουραίο το οποίο πρέπει 

να οπλίσει μηχανικά ο παίχτης έτσι ώστε να βάλλει. 

Η χρήση Side Arm είναι υποχρεωτική σε όλα τα παιχνίδια της Λέσχης. 

Ως side arm εννοείται οποιοδήποτε όπλο airsoft έχει ο παίχτης ως εφεδρικό όπλο για 

κοντινές αποστάσεις, είτε είναι μικρό υποπολυβόλο ή πιστόλι ασχέτως της 

δυνατότητας του να βάλλει full auto ή semi. 

Αυτά είναι τα μέγιστα όρια και δεν τίθεται θέμα +/-  5 ή 10%. Έστω και 1 fps άνω 

σημαίνει  οτι το εν λόγω αεροβόλο δεν μπορεί να παίξει σε παιχνίδια. 

 

Οι κανόνες ελάχιστης απόστασης εμπλοκής έχουν ως εξής 

Bolt action        -> 40 μέτρα 

DMR        -> 40 μέτρα 

AEG/GBB (wood)    -> 15 μέτρα 

AEG/GBB (CQB)   -> 10 μέτρα 

Side arm    -> 1 μέτρο 

 

Επιπλέον, ανεξαρτήτως του τύπου του πεδίου, (CQB ή woodland) μέγιστο 

επιτρεπόμενο βάρος bb για AEG/GBB/Side arm είναι 0,30gram, DMR 0.36gram, ενώ 

τα bolt action μέχρι 0,48gram. 

Το όριο των bb’s σε DMR και Βolt ορίζεται στο 1/4 από αυτό των Assult. 

Ενώ των Support αντίστοιχα ορίζεται από τον εκάστοτε διοργανωτή. 

Για τα νυχτερινά παιχνίδια ασχέτως του τύπου του πεδίου ισχύουν όρια τύπου CQB. 

 

Όλων των τύπων οι χειροβομβίδες θεωρούνται θραυσματικές και στο σημείο που 

πέφτουν πιάνουν μια απόσταση 7Χ7 μέτρων (ανοιχτός χώρος) η ένα δωμάτιο αν είναι 

μεγάλο και χωρίς εμπόδια 60 τετραγωνικών 

Μπορούμε να φέρουμε πάνω μας MAX 2 

 

Απαγορεύεται side arm αμπούλας ακόμα και αν αυτό είναι κάτω των Ορίων 320 FPS 

 

Ο κάθε παίχτης μπορεί να φέρει πάνω  του μέχρι (2) οπλοβομβίδες τύπου airsoft σε 

CQB και χωρίς όριο στα Woodland και μπορεί να βάλει από τα 5m και πάνω και όχι 

εξ' επαφής.  

 

Απαγορεύονται οι χειροβομβίδες TRMR με καψύλλιο. 

 

Όρια ανά δεκάδα παιχνιδιού  

1) Ένα DMR 

2) Ένα Support 

3) Ένα Sniper 
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Αυτούς και μόνο αυτούς τους κανόνες δεν έχει δικαίωμα να τους αλλάξει κανένας 

διοργανωτής αυτής της κοινότητας ασχέτως του σεναρίου καθώς αφορούν θέματα 

βασικής ασφάλειας των παικτών. 

 

 

Τελικές Διατάξεις 
 

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργεί συμπληρωματικά στο καταστατικό της λέσχης 

και υπάρχει με σκοπό να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ μελών της λέσχης 

καθώς και για να υπάρχει ένας σωστά δομημένος κανονισμός στον οποίο μπορούν να 

ανατρέξουν τα μέλη.  

Όλες οι αποφάσεις έγιναν με βασικό γνώμονα την ασφάλεια όλων μας, με 

ψηφοφορία πλειοψηφίας από τα μέλη μας. 

 

Το διοικητικό συμβούλιο σεβόμενο τα δέοντα, σε περίπτωση που οτιδήποτε 

προσβάλλει ή θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των μελών ή τρίτων, 

καθώς και το περιβάλλον, είναι υποχρεωμένο να πάρει άμεσα απόφαση, 

αποκλείοντας οποιαδήποτε ψηφοφορία και τηρώντας τους νόμους του Κράτους.  

 

Με το συναίσθημα για το χόμπι αυτό, η λέσχη είναι ανοιχτή σε όλα τα θέματα, δίπλα 

στα μέλη της, καλύπτοντας τις ανάγκες οποιουδήποτε ζητήματος δημιουργηθεί μέσω 

αυτού, ακόμη και με την επιβολή έκτακτης εισφοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Η αγορά ή  κατοχή σκοπευτικού με σταυρόνημα, με μεγέθυνση ή με κουκίδα, είναι 

παράνομη και υπόκεινται σε κατάσχεση. 



Λέσχη Αεροσφαίρισης Βορείου Ελλάδος – Δεκέμβριος 2020 

 

Τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού (Υπομνήματα) 
 

Εδώ θα καταχωρούνται όλες οι αλλαγές ώστε να υπάρχει ιστορικό 

 

Γ.Σ Πλατανόραμα 09/2020 

 Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος bb στα bolt action μέχρι 0,48gram. 

Απαγορεύονται οι χειροβομβίδες TRMR με καψύλλιο. 

 Οριοθέτηση 30RPS στα AEG 

 Επιτρέπονται laser τύπου airsoft χρώματος κόκκινου 

 Υποχρεωτικό να φέρει ο κάθε παίκτης ασύρματο PMR. 
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