Pozvánka

Vážení piloti, přátelé,
rádi bychom vás pozvali na naše

29. 8 - 1. 9

Slovácko
Středa 28. srpna až neděle 2. září 2018
UTB Uherské Hradiště (49°04‘09“ N, 17°28‘16“ E)
Maximálně 50 balonů, očekáváme 15 z ČR
Zoltán Pálhegyi
FAI logery
30 hodin při prezenci (20 pro registraci)
3000 m3

Termín:
Místo:
Soutěžících:
Letový ředitel:
Skórování:
Min. nálet:
Max. velikost balonu:

Tankování:
První tankování plynu po prvním letu (tankování před prvním letem možno dohodnout předem).
Poslední tankování plynu před posledním letem.
Registrace:
Pro registraci vyplňte REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ , po té je nutné zaplatit zvýhodněné
Entry fee do 31.5.2018. Registrace dokončené (uhrazené) po 31.5.2018 musí být v plné výši.
Registrace dokončené (uhrazené) po 15.8.2018 nemůžou být akceptovány a piloti se nebudou moci
soutěže zúčastnit.
Entry fee:

7500,- CZK (nebo 300,- EUR) pro členy ČBS – při platbě do 31.5.2018
8500,- CZK (nebo 340,- EUR) pro nečleny ČBS a zahraniční piloty
9500,- CZK (nebo 380,- EUR) při platbě po 31.5.2018 pro členy i nečleny ČBS

Zahrnuje:
- Pilot + 3 členy posádky (další člen posádky +1500,- CZK nebo +60 EUR za snídaně a závěrečný večírek)
- 1x Tištěné mapy soutěžní oblasti
- FAI logger
- Plyn pro první 3 soutěžní lety (další lety placené 14,50,- CZK nebo 0,60,- EUR za litr propanu,
v případě dostatečné podpory sponzorů plyn v ceně entry fee pro více letů nebo všechny lety
- info nejpozději na generálním briefingu)
- Malá snídaně před ranním letem
- Závěrečný ceremoniál a večírek s volnými nápoji a jídlem

Ubytování:
Připravujeme ubytování v okolních budovách (koleje UTB) centra soutěže. Pro objednání tohoto
ubytování prosím vyčkejte na zveřejnění informací na webu mistrovství. Můžete si ovšem také vybrat
z možností ubytování v blízkém okolí. Ubytování není zahrnuto v Entry fee.

Platby v CZK: 197757225 / 0300
IBAN: CZ95 0300 0000 0001 9775 7225
Platby v EUR: 274255051 / 0300
IBAN: CZ66 0300 0000 0002 7425 5051

Platba:

SWIFT: CEKOCZPP
SWIFT: CEKOCZPP

Detailní plán letů:
Středa, 29. srpna

8:00 -12:00
13:30
16:30
17:30

Příjezd, prezence
General briefing
Briefing
Odpolední let

Čtvrtek, 30. srpna

5:30
6:30
16:30
17:30

Briefing
Ranní let
Briefing
Odpolední let

Pátek, 31. srpna

5:30
6:30
16:30
17:30

Briefing
Ranní let
Briefing
Odpolední let

Sobota, 1. září

5:30
6:30
16:30
17:30
22:30

Briefing
Ranní let
Briefing
Odpolední let
Předávání cen, závěrečný večírek

Neděle, 2. září
(Náhradní termín)

5:30
6:30

Briefing
Ranní let

Pro další detailní informace prosím sledujte náše webové stránky

www.balonove-mistrovstvi.cz
Které začneme aktualizovat během následujících několika týdnů.
Stránky pak budou průběžně aktualizovány, aby na nich byly dostupné veškeré potřebné
informace a taky budeme nové informace rozesílat emailem registrovaným pilotům.

Prosíme o sdílení pozvánky vašim přátelům – pilotům.
Děkujeme
Modré nebe a měkká přistání,
za organizační tým,
Tomáš Petržela

E-mail: info@balonove-mistrovstvi.cz

Balonklub
Slovácko
pod záštitou
Českého
balónového svazu

Tel: 00420 608 806 707 (CZ, ENG, ESP)

