KSAK Motorflygförbund
i samarbete med Sjöbo Flygklubb inbjuder till

SM i Precisionsflyg
på
Sövdeborg flygfält
Fredagen – lördag 17 -18 augusti 2012
(Ankomstdag torsdag 16 augusti och reservdag söndag 19 augusti)
Tävlingen omfattar senior- och juniorklasser, dels individuellt dels lagmästerskap.
Tvåpilotklass anordnas om önskemål och resurser finnes.
Särskilt pris delas ut till bäste oldboy och bäste debutant.
För tävlingen gäller FAI/GACs regler för precisionsflyg ”2012 Edition”
http://www.fai.org/ med tillägg av de svenska reglerna edition 2012, bifogas.

Logi (förläggning): OBSERVERA att du själv svarar för bokning:
Äventyrscampen i Sövde HB
http://aventyrscampen.se/
Telefon 0416-106 11 / 0705-512 512
Vandrarhem, per person och natt
Lägenhet 1-3 personer, per person och natt
Frukost

200:300:55:-

Camping
Camping i tält eller husvagn/husbil går att göra på fältet, el och vatten finns
tillgängligt.

Mat och dryck.
Lunch serveras på Äventyrscampen under tävlingsdagarna

85:-

Bensin:
AVGAS91/96UL kommer att finnas på fältet.
Betalning: Kontant före hemfärd.

Anmälan
Bifogad anmälningsblankett skall vara Håkan Carlsson tillhanda senast 31 juli.
E-mail: hkan.carlsson@telia.com Egnahemsvägen 54, 860 30 Sörberge

Anmälningsavgift
600 kr skall var betald senast 10 augusti till pg 645 88 11-4 ange SM Precisionsflyg vid
betalning.
Vid försenad anmälan/betalning är avgiften 900 kr.
OBS! Anmälningsavgiften skall vara betald för att du skall få starta.

Ankomst
Senast 18.00 torsdagen den 16 augusti. Om ni önskar träna i terrängen eller på fältet
dagarna före tävlingen så föreligger inga hinder så länge lokala föreskrifter följs.

Invigning/tävlingsbriefing
Sker torsdagen 16 augusti kl 19.00 på flygfältet Sövdeborg Flygfält.

Avslutningsbankett
Tävlande
Supporter

400 kr
400 kr

Information
Detaljerat PM sänds ut senast en vecka före tävlingen till de anmälda.
Frågor ang. tävlingen kan ställas till Håkan Carlsson.
E-mail: hkan.carlsson@telia.com

GPS loggning
För loggning av navigeringen är det tillåtet att förutom av FAI godkända loggers,
använda GPS som kan logga en flygning över minst 100 NM med en
loggningsfrekvens som gör det möjligt att använda loggfilen i dataprogrammet.

