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1. Harjoituspäivä keskiviikko 3.7.
Kilpailuihin on ilmoittautunut ennätysmäärä osanottajia, yhteensä 31 pilottia eri luokissa. Lentäjien
määrästä johtuen pystytään takaamaan vain yksi harjoituslento per kilpailija.
Malmin boksista tulee Suomen olosuhteissa poikkeuksellisen hyvin näkyvä. Boksiin tulee kaikki
vaadittavat merkinnät ja ne myös näkyvät kunnolla. Lisäksi ristikkäiset kiitoradat helpottavat
orientaatiota. Tämä toivottavasti vähän auttaa siinä ettei harjoituslentoja voi lentää enempää.

1.1 Harjoituspäivän briefing 3.7. klo 8:00 Malmin Pyöreessä
Briefingiin on pakollista osallistua ennen harjoituslentoa. Ilmatilan ahtaudesta ja
melunrajoitusmenetelmistä johtuen lentomenetelmiin ja niissä pysymiseen tulee kiinnittää erityisen
suurta huomiota.
Harjoituspäivänä starttimestari ohjaa liikennettä samalla tavalla kuin kisapäivinäkin. Briefingissä
sovitaan harjoituslentojen lentojärjestys.
Ellet pääse paikalle, niin kilpailunjohtaja briiffaa henkilökohtaisesti menetelmiin.

1.2 Harjoituspäivän lentoajat
Harjoituspäivänä on samat lentoajat kuin kilpailupäivinäkin eli lennetään klo 9-14 ja klo 18-20.

2 Ensimmäinen kilpailupäivä torstai 4.7.
Briefing klo 8:00 Malmin Pyöreessä.
Lennot alkavat klo 9:00
Lentoajat ovat 9-14 ja 18-20

3 Saapuminen Malmille
Malmin kentän ja Helsinki-Vantaan TMA:n vaatimia proseduureja tulee noudattaa.
Toimintaohjeet löytyvät: https://www.efhf.fi/toimintaohjeet/
Malmin kentälle vaaditaan ennakkolupa (PPR) laskeutumista varten, se on helppo hoitaa netissä
osoitteessa: https://www.efhf.fi/
Jos saavut vasta keskiviikkona, varaudu odottamaan laskeutumislupaa VFR-ilmoittautumispisteellä
(arviolta max 15 min), koska koneen ollessa boksissa ei kentälle saa tulla laskuun. Starttimestari
ohjaa saapuvaa ja lähtevää liikennettä.

3.1 Saapuminen ilman transponderia
Helsinki-Vantaan lennonjohdon kanssa on sovittu, että kilpailuun osallistuvat moottorikoneet voivat
tulla ja lähteä ilman transponderia kun noudatetaan annettuja ohjeita ja koneen päällikkö on saanut
henkilökohtaisen ohjeistuksen kilpailunjohtajalta.
Jos olet siis tulossa transponderittomalla koneella, ilmoita siitä hyvissä ajoin (mieluiten nyt heti)
sähköpostilla kilpailunjohtaja@taitolento.fi saadaksesi kirjalliset ohjeet. Lisäksi proseduuri käydään
vielä puhelimessa läpi.

4 Kisalisenssi ja muuta tarvittavat asiakirjat
Keskiviikkona tarkistetaan kaikkien osallistuvien pilottien kelpoisuus ja koneiden paperit. Varaudu
esittämään:
- Lentolupakirja
- Medikaali
- Kisalisenssi
Koneen:
- Lentokelpoisuuteen vaadittava paperit (lentokelpoisuus, katsastus, radiolupa)
- Kolmannen osapuolen vakuutustodistus
- Laskuvarjon kirja

