MISTRZOSTWA POLSKI
MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET
ZAWODY BALONOWE
O PUCHAR SPA NA£ÊCZÓW I ML "SKRZYDLATA POLSKA”

WARUNKI UCZESTNICTWA
- nalot jako dowódca min. 50 godz.
- posiadanie obowi¹zuj¹cej dokumentacji pilota i balonu
- posiadanie wa¿nej licencji sportowej FAI
- aktualne ubezpieczenie OC i NNW
- wp³ata wpisowego do dnia 20 czerwca 2017r., 400z³ pilot + 3, lub 300z³ pilot + 2
- 2 banery sponsorskie na kosz
W ramach wpisowego zapewniamy przedœniadanie, gaz na wszystkie loty zawodnicze,
2 kpl. map zawodniczych, loger, regulamin zawodow, parking strze¿ony, upominki dla zawodników
oraz obs³ugê meteo.
Nr konta Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu :
Bank Spó³dzielczy w Lubartowie nr rach. 69 8707 0006 0029 7888 2000 0001
W opisie przelewu prosimy podaæ NAZWISKO PILOTA oraz dopisek NA£ÊCZÓW CUP 2017.

ZAKWATEROWANIE
Na stronie www.skrzydlatynaleczow.pl znajduje siê lista rekomendowanych hoteli pensjonatów i kwater.
W sprawie rezerwacji noclegów z poza proponowanej listy,
polecamy kontakt do Lokalnej Organizacji Turystycznej tel. +48 81 501 61 01.
Atrakcje: udzia³ w uroczystym zakoñczeniu zawodów, dla ekip uczestnicz¹cych w nocnych pokazach
bezp³atny wstêp na kompleks wodny Atrium.
Szczegó³owy program zawodów oraz lista startowa wg kolejnoœci zg³oszeñ bêd¹ publikowane
na www.skrzydlatynaleczow.pl
Planowana iloœæ balonów: 50+

PRZYJAZD I REJESTRACJA
Przyjazd i rejestracja zawodników w dniu 11 sierpnia w godz. 11.00 - 15.00 w biurze zawodów:
Zespó³ Szkó³ im. Zygmunta Chmielewskiego, ul. Spó³dzielcza 17, 24-150 Na³êczów.
Karta zg³oszenia do wype³nienia on-line na stronie www.skrzydlatynaleczow.pl
Skan wp³aty wpisowego prosimy za³¹czyæ do zg³oszenia (on-line),
lub przes³aæ na info@aeroklub.lublin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2017r.

DODATKOWE INFORMACJE
Zakwalifikowani piloci zostan¹ wpisani na listê startowa i otrzymaj¹ potwierdzenie udzia³u w zawodach
w terminie do 30 czerwca. SpóŸnione zg³oszenia lub zg³oszenia bez za³¹czonej kopii wp³aty wpisowego
bêd¹ rozpatrywane indywidualnie po 30.06.2017r.
Kaucja za loger, mapy zawodnicze i numery startowe 500 z³
UWAGA: pierwsze tankowanie po pierwszym locie zawodniczym

3rd FAI WOMEN’S WORLD HOT AIR
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BALLOONS CHAMPIONSHIP
Na³êczów, POLAND

Planowanych jest 6 lotów zawodniczych - Pierwszy lot w pi¹tek 11 sierpnia po po³udniu - Ostatni lot w poniedzia³ek 14 sierpnia rano
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