Letecká amatérská asociace ČR
Vás srdečně zve na
Otevřené mistrovství České republiky v motorovém
paraglidingu 2011
v termínu 3.7.2011 – 10.7.2011
Antonín Kulíšek
antonin.kulisek@pks-system.cz
mobil: +420 603 526 175
Kontaktní
osoby

Jana Bobková
jana.bobkova@klikni.cz
mobil: +420 775 046 636
Arnošt Foff
aeroklubkamenica@gmail.com
mobil: +421 908 333 233

Místo konání
Open MCR
MPG

Aeroklub pod Vihorlatom o.z.
letiště Kamenica nad Cirochou
Slovenská republika
www.aeroklubkamenica.lietame.sk

N 48°56´12,66"
E 21°59´59,50"

Ředitel závodu Ing. Jarda Kubišta
Program Open
MČR MPG

2.7.2011
2.7.2011
3.-9.7.2011
10.7.2011

13:00 - 19:00 hod. registrace, inspekce, tréningové létání
20:00 1. briefing
Závodní dny
Vyhlášení výsledků a ukončení Open MČR v MPG 2011

1. briefing: v sobotu dne 2.7.2011 ve 20,00 hod. na letišti Kamenica nad Cirochou
Doporučení
pro Open MČR Pro přesné vyhodnocování výsledků doporučujeme loggery AMOD.
MPG
Startovné

2500 Kč - členové svazu motorového paraglidingu
- uhradit startovné na účet 285321309/0800 do 18.6.2011. Z organizačních důvodů
nelze po termínu zasílat startovné na účet!!!
Variabilní symbol: rodné číslo závodníka
Do zprávy příjemce: Startovné MPG
3000 Kč - ostatní piloti z České republiky
- uhradit startovné na účet 285321309/0800 do 18.6.2011. Z organizačních důvodů
nelze po termínu zasílat startovné na účet!!!
Variabilní symbol: rodné číslo závodníka
Do zprávy příjemce: Startovné MPG
Startovné je možné uhradit 02.07.2011 v hotovosti na místě před zahájením závodů
s přirážkou 10,- EUR

120,- EUR - startovné pro zahraniční piloty
Startovné zasílejte na účet:
Aeroklub Kamenica nad Cirochou o.z.
Číslo účtu: 0460861186/0900
IBAN: SK1509000000000460861186
BIC/SWIFT: GIBASKBX
V poznámce uveďte jméno a příjmení soutěžícího
Startovné je možné uhradit 02.07.2011 v hotovosti na místě před zahájením závodů
s přirážkou 10,- EUR
V ceně startovného je zahrnuto následující: mapy, používání letiště v termínu
2.7.-10.7.2011, kempování s připojením na elektřinu, sprchy a toalety
Doprovodná osoba : 8 EUR,- / den - s platbou na místě
Stravování:
Možnost objednání celodenní stravy za 12,- EUR (snídaně, oběd, večeře)
Ubytování přímo na letišti:
30 lůžek v 5-postelových pokojích, cena 12,- EUR/noc/osoba
V případě zájmu o ubytování na letišti, kontaktujte přímo poskytovatele služeb:
p. Arnošt Foff, aeroklubkamenica@gmail.com, mobil: +421 908 333 233

Benefity:

Organizace

-

Příjemné prostředí pro sport a relaxování v krajině pod vyhaslou sopkou
VIHORLAT (extinct volcano VIHORLAT)

-

Zajímavé ocenění vítěze

-

Bohatý kulturní program během soutěže

-

V případě příletu účastníka nebo celého týmu na Open MČR MPG – zajištění
přepravy osob nebo batožiny z mezinárodního letiště KOŠICE na letiště
Kamenica nad Cirochou, info - aeroklubkamenica@gmail.com

Otevřené mistrovství České republiky v motorovém paraglidingu podléhá
Všeobecným předpisům asociace pro závodění v motorovém paraglidingu a
příslušným platným předpisům FAI, Sekce 10.
Mistrovství bude platné minimálně po 6 odlétaných disciplinách.

Na viděnou se těší,
Váš organizační tým

