
KILPAILUKUTSU  
 
F3A SM-osakilpailu 3/3 
24-25.8.2019 Oulu, Ahmosuon pienlentokenttä (EFAH) 
 
Oulun normaalikoulun lennokkikerho Norssi Air Force (NAF) järjestää yhteistyössä F3A Team Finlandin kanssa 
radio-ohjattavien taitolennokkien F3A-luokan SM- ja Suomen CUP -osakilpailun 3/3 2019 lauantaina 
24.8.2019. Varapäivä on sunnuntai 25.8.2019. Kilpailupaikkana on Ahmosuon pienlentokenttä Oulussa. 
Kenttä on notamilla varattu kilpailijoiden käyttöön perjantaista 23.8 klo 18.00 sunnuntaihin 25.8 kello 21.00 
saakka, kts. https://lentopaikat.fi/ahmosuo-efah/. 
 
Kilpailu järjestetään teemalla ”Matti Lindh in Memoriam”. KT Matti Lindh oli teknologiakasvatuksen uranuurtaja sekä innokas 
lennokkirakentaja ja myöskin purjelentäjä, joka työskenteli pitkään Oulun yliopiston palveluksessa. Matti Lindh menehtyi vuonna 
2018. Kymmeniä hänen oppilaiden kanssa rakentamiaan lennokkeja on nähtävillä Oulun normaalikoululla. 

 
Kilpailuluokat:  
 
F3A FAI, Nordic ja Sport  
 

- F3A FAI -luokassa lennetään kolme tai neljä P-19 alkukierrosta. Neljä parasta etenee finaaliin, jossa 
lennätetään kolme kierrosta F-19 finaaliohjelmaa. Finaali voidaan jättää lennättämättä, jos 
kilpailijoiden kesken niin sovitaan. 

- Nordic-luokassa lennetään kolme tai neljä kierrosta N-19 ohjelmaa. 
- Sport-luokassa lennätetään kolme kierrosta Sport 2017 –ohjelmaa.  
- Kierrosten määrää ja aikataulua voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa.  

 
Aikataulu (ohjeellinen, muutokset mahdollisia esim. sateen vuoksi):  
 
Perjantai 23.8 
18.00 - Vapaat harjoitukset 
  
Lauantai 24.8 
09.00 – 10.00  Ilmoittautuminen ja vapaata harjoittelua  
10.00  Briefing  
10.15  Tuomarilennot 
10.30  Kilpailu alkaa  
13.00  Lounas kentällä 
13.45  Kilpailu jatkuu  
 
Palkintojenjako ja yhteiskuva kilpailun päätyttyä, arviolta kello 18. 
 
Lauantaina lennätyksen päätteeksi nautitaan F3A-kauden päätöskahvit  

- Esa Eirola: Näkökulmia F3A-lennätykseen (esitys ja keskustelua) 
- Keskustelua tulevasta lentokaudesta 2020 
- Paikka: Oulun normaalikoulun perinnehuone, perusaste 7-9 + lukio, Kaitoväylä 7, Linnanmaa, Oulu 
- Kilpailijoille, tuomareille ja toimitsijoille on tarjolla kakkukahvit sekä pientä iltapalaa 

 
Sunnuntai 19.5 
Tarvittaessa kilpailu jatkuu sunnuntaina, aikataulusta sovitaan lauantaina.  
Aikatauluja voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa, esim. sateen takia.  

https://lentopaikat.fi/ahmosuo-efah/


Maksut: F3A FAI 40 €  
F3A Nordic 35 €  
F3A Sport: aikuiset 30 €, alle 18-vuotiaat 15 €  
 
Ilmoittautumiset: https://lennokit.net/ tai sähköpostilla: kari.kumpulainen@oulu.fi  
 
Vakuutus: Kilpailijoilta edellytetään kolmannen osapuolen vastuuvakuutusta. SIL:n jäsenillä tämä vakuutus 
on automaattisesti. 
 
Majoitus: Kilpailijoille on tarjolla maksuton majoitus Oulun normaalikoulun liikuntasalissa. Salista löytyy  
voimistelupatjoja, mutta lakanat, makuupussit, tyynyt, pesuvälineet jne jokainen tuo itse. Tilaa on ainoastaan 
500:lle, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Liikuntasalin yhteydessä on wc- ja suihkutilat. 
Majoitus on käytettävissä perjantaista sunnuntaihin. Majoitusvaraukset kisasäikeen yhteydessä 
lennokit.netissä tai sähköpostilla kari.kumpulainen@oulu.fi.  
 
Ruokailu: Lounas tilataan kentälle pizzeriasta. Päivän aikana kentällä on lisäksi pieni buffet välipalaa ja 
kahvia varten.  
 
Ajo-ohjeet: Kenttä löytyy Google Mapsista hakusanalla Ahmosuon lentokenttä tai EFAH. Navigaattoriin voi 
tarjota osoitetta Hangaksentie 214 (Oulu, Pikkarala). Autolla Oulusta Kajaanin suuntaan tietä nr 22 noin 18 
km, jonka jälkeen oikealle tienviitasta ”Hangas”. Noin 2 km hiekkatietä, jonka jälkeen kenttä näkyy oikealla 
puolella. Huom! Hangaksentiellä on puomeilla vartioitu tasoristeys, ylitä se varoen. 
 
Tietoja kentästä: Kenttä on 800 m pitkä asfalttipinnotteinen. Lennokkikisoja varten käytettävissä oleva 
ilmatila on korkeudeltaan 0 – 1700 ft GND, 1 km säteellä lennätyspisteestä. Aurinko paistaa aamulla 
lennätyssektorista, mutta noin klo 11 eteenpäin se ei enää häiritse lennättämistä. Erillistä aurinkosuojaa ei 
ole käytettävissä. Kentällä on rajoitetusti parkkitilaa sekä wc mallia ulkohuussi. 
 
Ahmosuon nettikamera AhmoCam tuulitietoineen löytyy osoitteesta http://efah.kapsi.fi/ 
 

 
 
Katsojat ovat tervetulleita seuraamaan kilpailutapahtumaa.  
 
Lisätietoja: Kari Kumpulainen (kilpailunjohtaja), 0400 187801, kari.kumpulainen@oulu.fi 
 


