ALLE INFO
Ad Ballon organiseert dit jaar wederom een Ad Ballon Cup 2013. Dit wordt een “normale”
wedstrijd met markers en geen loggers. Dit betekent dat we met observers zullen werken. Om
ervoor te zorgen dat er voldoende observers zijn moet elke deelnemer een observer meenemen
(mogelijk hebben wij er een paar extra). De inschrijving van € 100,- is incl. koffie en een

Inschrijven voor 1 december 2013.

LOCATIE
7- 8 december uitloop 21 - 22 december 2013
Ad Ballon
Minervum 7346
4817 ZD Breda

Timetable
Inchecken vrijdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur of 30 minuten voor General Briefing.
Om 07:00 hr is de General Briefing, onmiddellijk gevolgd door de taskbriefing.
Met een beetje geluk zijn de eerste ballonnen rond 08:45 uur in de lucht.
Na de ochtendvaart komen de piloten binnen en worden de eerste resultaten berekend.
Vermoedelijk rond 14 uur de taskbriefing voor de namiddagvaart.
Na de vaart op zondag natuurlijk de prijsuitreiking.

Inschrijving
Inschrijving is geldig na ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier.
De entry fee moet voor 1 december over gemaakt zijn op bankrekeningnummer
Rabobank te Zundert 1138.34.942 o.v.v. ABC 2013 en je naam.
Piloten die enkel kunnen deelnemen tijdens één van de twee weekends kunnen OOK
inschrijven. Gelieve dit duidelijk aan te geven op het inschrijvingsformulier.
Entry fee is 100 Euro.

Verzekering

Alle deelnemers moeten verzekerd zijn volgens de Europese normen.

Organisatie - General Information
Ad Ballon
Henk Broeders
Minervum 7346
4817 ZD Breda Nederland
076-5145372
06-53488438

Inschrijvingsformulier
Rules
AX-Mer 2013, aangepast door de organisatie

Kaarten
De wedstrijdkaart is dezelfde kaart als bij de vorige wedstrijd. Wie geen wedstrijdkaarten
heeft kan deze van Ad Ballon gebruiken ( 1 voor piloot en 1 voor jou observer). Wel vragen
wij een borg van € 150,- voor deze 2 kaarten. Deze borg te voldoen bij inchecken. Daarnaast
is er een digitale versie mogelijk.

Accommodatie
De entry fee omvat volgende maaltijden voor piloot + 3:
•
•

Koffie voor de ochtendvaart en voor de middagvaart
Buffet op zondagavond

Voor tips ivm een eventuele overnachting, neem contact op met henk@adballon.nl of
henk2b@kpnplanet.nl

Gas
Er is mogelijkheid tot tanken bij Ad Ballon tegen kostprijs
Gelieve bij inschrijving op te geven of u hierbij gebruik wenst te maken.

