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KILPAILUKENTTÄ 

Kilpailukenttä on Kauhavan lentopaikka sen avoimen alueen reunojen tai 
turva-aidan sisäpuolella oleva alue. 

Kentän korkeus on 40m m.p.y. 
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IRROTUSALUEET 

Kilpailussa on käytössä kolme irroituspistettä/ -aluetta; Länsi, Pohjoinen ja Itä. 
Irrotus sääntöjen mukaisesti 600m QFE hinauskoneen vaaputuksesta. 

 

 
 

 
 

 
LÄHTÖLINJA 

Lähtölinja on 10 kilometrin (+- 5km) linja kohtisuorassa ensimmäiseen 
reittiviivaan nähden. 

 
MAALI 

Kilpailussa käytetään maaliintulomenetelmänä maaliympyrää, jonka säde on 3 
km Kauhavan maalipisteestä. Maaliympyrän alaraja on 200 m QFE (240 m 

QNH). 
Maalipiste on kilpailun käännepisteluettelon piste 

801KA_Maali, N63 07,727 E023 03,059 
 

LASKEUTUMINEN 
Ylitettyään maaliympyrän tai tullessa laskuun kesken tehtävän, on kilpailijan 

laskeuduttava käytössä olevalle kiitotielle suoraan tai lennettävä normaali 

laskukierros. Kilpailijan on annettava liikenneilmoitus lentopaikan taajuudella 
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122,800 MHz joko liittyessään suoraan loppuosalle tai liittyessään 

myötätuuliosalle. 
Laskeutumiset on suoritettava kiitotielle ja rullattava lopuksi kiitotien 

rullaustien puoleiseen reunaan. 

 
LASKEUTUMINEN HINAUSTEN AIKANA 

Mikäli kilpailijan on laskeuduttava hinausten aikana, on lasku suoritettava 
lähtöryhmityksen ohitse, sen tasan etupuolelle kiitotien loppupuoliskolle, ja 

rullattava kiitotien reunaan. 
Siirto takaisin ryhmitykseen tapahtuu rullaustietä pitkin. 

 
LENNON DOKUMENTIT 

Kilpailijan on toimitettava lennon dokumentit sääntöjen edellyttämässä ajassa 
kilpailun www-sivulla olevan linkin kautta. 

Mikäli lennontallenteen purkaminen edellyttää erikoisvälineitä ja ohjelmistoja, 
on kilpailijalla oltava ne itsellään mukana. 

 
Kilpailija vastaa itse alkuperäisen sekä mahdollisen varatallentimen tiedoston 

säilyttämisestä. 

 
KILPAILUKONE 

Kilpailija lentää koko kilpailun koneellaan siinä versiossa (siiven jatkopalat, 
wingletit), jossa se on esitetty rekisteröinnissä/ ensimmäisessä punnituksessa. 

 
KILPAILIJAT/ OPEN-luokka (2-paikkainen kone) 

Kilpailijan/ tiimin on ilmoitettava ennen ensimmäistä kilpailulentoa, aikooko se 
lentää koko kilpailun samalla kahden hengen miehistöllä. Tällöin kummatkin 

ohjaajat on täytettävä kilpailijaa koskevat vaatimukset. Tällöin kumpikin 
ohjaaja saa tuloksissa saman sijoituksen ja mahdollisen mitalin. 

 
Mikäli koneen toista ohjaajaa (perämiestä) vaihdetaan, on pääohjaajan oltava 

koko ajan sama ja täytettävä kilpailijaa koskevat vaatimukset. Vain pääohjaaja 
saa tuloksissa sijoituksen ja mahdollisen mitalin. 

 

RADIOTAAJUUDET 
Toimiessaan lentopaikalla maassa, sen läheisyydessä, lähtiessään tehtävälle 

sekä tullessaan maaliin, on oltava Kauhavan lentopaikan taajuudella 122,800 
MHz. 

Kilpailun nk. kilpailujakso (pulinajakso) on 122,750 MHz. 
Lentäessään Seinäjoen (EFSI) lentotiedotusvyöhykkeellä (FIZ), on kilpailijan 

annettava liikenneilmoituksensa tullessaan ja poistuessaan vyöhykkeelle/ 
vyöhykkeeltä taajuudella 123,600 MHz; riippumatta siitä onko AFIS-elin auki 

vai ei. 
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Kilpailijan on oltava AFIS-elimen taajuudella koko sen ajan, kun hän on 

vyöhykkeellä. 
Aluelennonjohdon taajuudet: paikallinen sektori G 127,100 MHz, sektori M 

(itäpuolella) 132,325 MHz. 

 
Kauhavalla 6.6.2015 

Kilpailunjohtaja 
 

 


