XC WARMUP 2012

XC WARMUP 2012 - Η ΜΑΧΗ

(ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ εναντίον ΑΕΤΩΝ)

31 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2012

Πετρούσα Δράμας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Οι εγγραφές ξεκινάνε στις 9:00 το πρωί στην πλατεία της Πετρούσας. Ο καιρός δείχνει
καλός για το Σαββατοκύριακο με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες υπάρχει κάποια
πιθανότητα για δυνατό αέρα αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα μας επηρεάσει.
Το πάρτυ θα γίνει στον χώρο της προσγείωσης στις 03:00 μμ .
ON LINE ΕΓΓΡΑΦΗ

PILOTS LIST

Η Αερολέσχη Δράμας Αίολος διοργανώνει φιλική συνάντηση και προσκαλεί όλους τους
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φίλους που πετάνε με ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ και ΑΕΤΟΥΣ να πετάξουμε μαζί πάνω από τα όμορφα
βουνά της Δράμας

Θα μπουν Tasks ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες και θα γίνει βαθμολόγηση με το
FS
.

Το σημείο συνάντησης και οι εγγραφές θα γίνονται στην κεντρική πλατεία της Πετρούσας.
Το ΤΑΣΚ θα είναι το ίδιο για τους ΑΕΤΟΥΣ και τα ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ αλλά πιθανόν να έχουμε
διαφορετική διάμετρο στους πυλώνες.

Για περισσότερες πληροφορίες για την συνάντηση και τον καιρό μείνετε συντονισμένοι
στην ιστοσελίδα μας ( www.aiolosdrama.org ).
Διαμονή στην Πετρούσα : Pension Katerina
πρωινό
τηλ.6996529281 Κατερίνα Αντωνίου

20 ευρό ανά άτομο με

ΠΡΟΣΟΧΗ το φορτηγό θα ανεβαίνει μόνο μία φορά την ημέρα στην Πετρούσα.
ΠΡΟΣΟΧΗ θα υπάρχει η δυνατότητα για ανέβασμα waypoints αλλά θα πρέπει ο καθένας να
έχει και το καλώδιο από το gps του.

Θα είναι ευκολότερα για εμάς εαν έχετε φορτώμενα τα waypoints από μόνοι σας.

Waypoints download

Κόστος συμμετοχής : 15 ευρώ και για τις δύο ημέρες
10 ευρώ για μία ημέρα
Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει :
- Μεταφορά στην απογείωση
- Περισυλλογή από τους κεντρικούς δρόμους
- Tracklog download και scoring
- Ενημέρωση καιρού και τασκ στην απογείωση
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- Σουβλάκια και μπύρες στην προσγείωση το Σάββατο αμέσως μετά το τασκ
Το Leonardo live θα είναι διαθέσιμο κατά την διάρκεια των tasks για όσους θα έχουν τις
κατάλληλες συσκευές. Sim κάρτες θα διαθέσει η αερολέσχη Δράμας.
Καλές πτήσεις και ασφαλείς προσγειώσεις.
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