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F3A Team Finland ry Järjestää radio-ohjattavien taitolennokkien F3A-luokan SM-osakilpailun  
Loviisan Ilmailijoiden lennokkikentällä Ruotsinpyhtäällä. 
 
kilpailuluokat:  F3A FAI, Nordic ja Sport 

FAI:ssa P-09:n lisäksi neljä parasta lentää kolme kierrosta F-09 finaaliohjelmaa. 
Viidenneksi ja tarvittaessa kuudenneksi sijoittunut lentävät finaalin  
tuomarilennot. 
 
Loviisan Ilmailijoiden kenttäsäännöt sallivat lennättämisen kentällä 
klo 9:00 – 21:00 välisenä aikana. 
 
Kilpailuun odotetaan ennätysmäärä osallistujia, minkä vuoksi aikataulut 
ovat erittäin tiukat ja kilpailu joudutaan aloittamaan hyvissä ajoin. 
Edellämainituista syistä ei  vapaata harjoitusaikaa  jää paljon 
Lauantai- ja sunnuntaiaamuiksi. Huolehdi itsesi ja kilpailukalustosi kunnosta hyvissä 
ajoin ja saavu paikalle mahdollisuuksien mukaan jo perjantaina! 
 

Aikataulu:  Perjantai 15.5. 
 
   klo 14:00 alkaen ilmoittautuminen ja majoitukseen tutustumimen. 

Vapaaharjoitus ja kenttään tutustuminen klo 21:00 asti. 
   Kentälle järjestetään lista, jonka mukaan kukin saa lennättää  
   vuorollaan ( max 10 min / keikka ). Pyritään järjestämään 2 sektoria 
   mikä mahdollistaisi 2 lennättäjää yhtä aikaa ! 
   Paikalla kanttiini, josta voi hankkia virvokkeita ja pikkupurtavaa. 
 
   Lauantai 16.5. 
 
   - 9:30 Briefing 
   -10:00 Tuomarilennot 
   -10:30 kilpailu alkaa 
   -Kilpailun loputtua F3A sport palkintojenjako 
 
   Sunnuntai 17.5. 
  
   -Vapaaharjoittelu 9:00-10:00 
   -10:00 kilpailu alkaa 
   -kilpailun loputtua palkintojen jako. 
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Maksut:  F3A FAI 30,00 euroa, jälki-ilmoittautuminen 2 X maksu 
   F3A Nordic 20,00 euroa, jälki-ilmoittautuminen 2 X maksu 
   F3A Sport aikuiset 10,00 euroa, juniorit 5,00 euroa, ensikertalaiset ilmainen 
 
 
Ilmoittautumiset: 10.5. mennessä Sami Herpiö sami@vanners.fi,  
 
 
Majoittautuminen: Olen varannut kilpailijoille, tuomareille, järjestäjille ja muille toimintaan osallistujille 

edullista ja erittäin idyllistä majoitusta  
 Ruukin alueen historiallisesta ympäristöstä. Vuodepaikkoja 
 on Majatalo Krouvinmäessä 20 + 4 lisävuodepaikkaa sekä 

Saarnimäessä, kahdessa huoneistossa yhteensä 8 vuodepaikkaa. 
Kokonaisvuodepaikkojen määrä on 32 + niihin on mahdollisuus 
lisätä 4 lisävuodepaikkaa. 
 

 Varaukset ja maksut ennakkoon 1.5.2009 mennessä 27,00e / yö per. henkilö ja sen 
jälkeen 32,00e/ yö per. henkilö.  

    
  
Aamiainen:  Aamupala Ravintola Ruukinmyllyssä la ja su aamuna. 

 
7,00 euroa per henkilö, maksetaan paikan päällä. 
Aamiainen sisältää: leipä, puuro, leikkeleet, juusto, munat, paistettu 
pekoni, mysli, jogurtti, marjat/ hedelmä, leivonnainen, kahvi, tee ja 
mehu. Muutokset mahdollisia. 

 
Ruokailu:  Kisapaikalle on järjestetty emäntä muonittamaan kilpailijat sekä 
 muut toimintaan osallistujat maukkaalla ja tuhdilla keitolla. Ateriaan kuuluu leipä + 

maito tai vesi ruokajuomaksi. hinta 10,00 e / henkilö  
 ( santsimahdollisuus ) 
 
Kanttiini: Kisapaikalla toimii kanttiini: 
 - kahvi 1,00 e 
 - virvoitusjuomat  0,33l - 1,50 e 
 - grillimakkara 1,50 e /kpl 
 - grillimakkara + perunasalaatti 3,00 e 
 - pulla 1,50 e 
 - sämpylä 3,50 e 
 
Muu illanvietto: Ruukkialueella sijaitseva kunnan sauna on vuokrattu perjantai-illaksi klo 21:00-23:00 

ja saunominen  3,00 e / henkilö. 
 
 La illaksi olemme varanneet Taloyhtiö Riitalan saunan klo 19-22. Se on hieman 

perjantaista pienempi, mutta varaus on tehty pidemmäksi aikaa, jotta kaikki ehtivät 
saunoa riittävästi. Kustannus on sama 3,00 e / henkilö. 

 
 Saunamaksu suoritetaan majoitusmaksun yhtedessä.  
 
 Perinteinen F3A kisaporukka on hyväntuulista huulenheittäjää, 
   joten kisaviikonloppu Ruotsinpyhtäällä tulee olemaan  ehkä kesän paras 

kokemus ja tiukan kisaamisen lisäksi erittäin leppoisaa ja housut täyteen naurattava 
kokemus. 
 
Tämä kokemus totisesti katkaisee arjen rutiinit mukavasti !! 
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Majoitus: Krouvinmäki, Puistokuja 3, 07970 Ruotsinpyhtää

Aamupala: Ruukinmyllyssä, Ruukintie 15 

Lennokkikenttä: Ahlströmintie, koordinaatit  60.527532, 26.495944
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