KILPAILUKUTSU
F3A RC-TAITOLENNOKKIEN
SM/SC-OSAKILPAILU 1/4 2013
Piikajärvellä 18.-19.5.2013
F3A Team Finland ry ja Porin ilmailukerho ry järjestävät radio-ohjattavien
taitolennokkien F3A-luokan SM- ja SC -osakilpailun Piikajärven
lentokeskuksessa (EFPI, Huovintie 526, 32810 Kokemäki, radiotaajuus 123.550).
Kilpailuluokat:

F3A FAI SM 1/4 2013
F3A Nordic SC 1/4 2013
F3A Sport SC 1/4 2013

F3A FAI:ssa lennetään täydet neljä P-13 alkukierrosta. Neljä parasta etenee
finaaliin jossa kolme kierrosta F-13 finaaliohjelmaa. Nordic luokassa lennetään
neljä kierrosta N-13 ohjelmaa.
HUOM muutos entiseen! Sport luokassa ajetaan la kaksi vapaaehtoista
harjoituskierrosta ja su kolme kilpailukierrosta, ohjelmana F3A sport 2008.
Kilpailijoilta vaaditaan SIL -jäsenyys tai vastapuolen vahinkovakuutus.
Aikataulu:
Lauantai 18.5.
- 7.00-8.00 Majoittujien aamiainen
- 8.00–10.00 Vapaat harjoitukset ja ilmoittautuminen kisapaikalla
- 10.00 Briefing
- 10.15 Tuomarilennot
- 10.30 FAI ja Nordic kilpailu alkaa, Sportissa harjoituskierrokset
- 13.00 Lounastauko
- 19.00 Päivällinen
Sunnuntai 19.5.
- 7.30-9.00 Majoittujien aamiainen
- 8.00–10.00 Vapaat harjoitukset
- 10.00 FAI ja Nordic kilpailu jatkuu, Sport kilpailu alkaa
- 13.00 Lounastauko
- Kilpailun loputtua palkintojen jako
Osallistumismaksut:
- F3A FAI: 40 euroa
- F3A Nordic: 35 euroa
- F3A Sport: aikuiset 30€, alle 18 vuotiaat 20€, ensikertalaiset 0€
Ilmoittautumiset:
Ennakkoon jukka.ellonen@gmail.com tai lennokit.net kisasäikeeseen

Yleiset järjestelyt:
Kenttä ei ole kilpailun aikana kokonaan suljettu, vaan toimimme
yhteistoiminnassa muiden ilmailijoiden kanssa. Ohjeet ja kartta kilpailupaikasta
sekä alueella liikkumisesta ilmoitetaan myöhemmin.
Majoitus ja ruoka:
Piikajärven viihtyisä v.2001 valmistunut asuntola on varattu pe-su kilpailijoiden
ja tuomarien majoitukseen. Asuntolassa on 7kpl 2-3 hengen huoneita sekä tilava
ruokailu/kokoontumistila. Huoneet pyritään täyttämään varausjärjestyksessä niin,
että kaikille riittää yöpaikka. Tarvittaessa lisämajoitustilaa järjestetään alueen
toisista rakennuksista. Huonevaraukset ilmoittautumisen yhteydessä tai erikseen
sähköpostilla, ruokavalmistelujen vuoksi mielellään 10.5. mennessä.
Asuntoautoille ja – vaunuille löytyy alueelta paikat sähköpistein (varaa pitkä
troikka mukaan) sekä käytössä myös wc-tilat.
Majoitukseen kuuluu la/su aamupala ja lounas sekä la päivällinen. Alueelle
järjestetään lisäksi buffet, josta voi ostaa kahvia, limpparia ja illaksi
grillimakkaraa. Omat liinavaatteet mukaan tai tarvittaessa ne voi vuokrata
lisähintaan 6€. Kaikki tilat pitää siivota itse niistä lähdettäessä, jotta vältytään
lisämaksuilta.
Alueen sauna on majoittujien käytössä (naiset klo.18-20, miehet klo.20->) ja se
kuuluu myös majoituksen hintaan, muualla majoittuvien saunamaksu 3€/kerta.
Majoitus/ruoka/saunapaketti pe-su 70€/hlö, karavaanarit 60€/hlö. Yhden yön
majoittuvien paketti 60€. Myös muualla majoittuvat voivat ostaa lounaan ja se
pyydetään ilmoittamaan ruokavalmistelujen vuoksi ennakkoon.
Jotta Piikajärven kisasta saadaan perinne, majoituspaketin ostaminen ja samalla
lentopaikan toiminnan kannattaminen olisi suotavaa.

Tiedustelut ja majoitusvaraukset
Ruokavalmistelujen ja rajallisten vuodepaikkojen vuoksi 10.5. mennessä:
Jukka Ellonen: jukka.ellonen@gmail.com tai 040 829 7287.

