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TIETOA KILPAILUPAIKASTA

Tervetuloa purjelennon SM-kilpailuihin perinteikkäälle Kauhavan lentopaikalle,
Pohjanmaan upeisiin maisemiin.
Kilpailun järjestävät yhteistyössä TINTTILAKKI ry sekä Ilmasotakoulun lentokerho.
Kauhavan lentopaikkaa isännöi nykyisin LSK Business Park oy, jonka vieraana
olemme.

Tässä taustatietoa nimenomaan kilpailukeskuksesta tiloineen ja järjestelyineen:

Kilpailukeskukseen saapuminen
Lähetämme osallistujille tarkat ajo-ohjeet entisen Lentosotakoulun alueelle erikseen.
Kalustoa saa tuoda paikalle 29.5. alkaen.

Koneiden ja putkien pysäköinti
tapahtuu hallialueella lentokentän pitkin asematason reunoja. Siitä on
majoitustiloihin/vaunualueelle 50-100 m. Alue on turva-aidan sisäpuolella.

Vesitankkaus sijaitsee asematason laidassa hallien puoleisella laidalla.

Briefingit ja kokoukset pidetään Linnanrakennuksen auditoriossa.
Kilpailutoimisto sijaitsee auditorion ylemmän sisäänkäynnin vieressä.

Harjoittelu on mahdollista Ilmasotakoulun Lentokerhoon tukeutuen koko kevään ja
erityisesti viimeisellä viikolla ennen kilpailua. Järjestämme harjoituskisapäivät la-su
30.-31.5. Briefing ja tehtävänanto klo 10:00.

Majoitus on mahdollista usealla eri tavalla.
Käytettävissämme on
- kurssihotelli 2-4 huoneissa (entinen Esikuntakomppania)
-hotelli, 2-4 huoneissa, Linnarakennus
-asuntovaunuparkki vanhan EK:n vieressä, joka on sähköistetty lämpötolpin.
-vuokrahuoneistoja kerrostalossa ”varuskunta-alueella” noin 300 m päässä
kisakeskuksesta. Katso hinnasto.

Aamiainen kuuluu majoitushintaan (pl. vuokrahuoneistot), joka on tarjolla
huoltorakennuksen ruokalassa 100m kisatoimistosta. Samassa paikassa on tarjolla
päivän mittaan keittolounasta, kahvia, sämpylöitä.



Saunat sijaitsevat Kurssihotellin alakerrassa ja Linnarakennuksessa.
Vuorot miehille ja naisille vuorotellaan ristiin molempiin saunoihin erikseen
julkaistavalla aikataululla.
Asuntovaunuissa majoittuvat voivat käyttää kurssihotellin ja Linnarakennuksen WC-
tiloja.

Kiitotie 17/35 on mitoiltaan 3500x 60 metriä ja siinä on vierellä täyspitkä rullaustie.
Nämä väljät tilat mahdollistavat isommankin puljan yhdenaikaisen maaliintulon ja
laskeutumiset.

Leiritulet järjestetään Linnarakennuksen sisäpihalla grillien äärellä. Toinen työpiste
tullee platan laidalle.

Hinnasto:

MAJOITUS

 ”Linnarakennus”-hotelli; 42 €/hlö/vrk/2hh
 ”Komppania”-kurssihotelli 30 €/hlö/vrk / 2hh
 Asuntovaunualue; 20 €/ vrk

 Huoneistot 3 hh + k, max 6 hlöä, 120 €/vrk (ei sisällä aamiaista)
 Huoneistot 2 hh + k, max 4 hlöä, 100 €/vrk (ei sisällä aamiaista)

 Muut majoitushinnat, paitsi huoneistot, sisältävät aamiaisen.
 Alueen saunat (5 kpl) ovat varattavissa myös erikseen.

RUOKAILUT
 aamiainen huoneistomajoittujille 5 €/hlö
 lounas 9 €/hlö
 päivällinen 11 €/hlö
 illalliset erikseen tilattavissa

Tervetuloa!
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