Challenge Kempen
21 maart 2015
(uitwijkdatum 28 maart 2015)
Organisatie:
De Sportcommissie van de Koninklijke Belgische Ballonvaart Federatie

General Information
Entry fee

50 €

Entry deadline

6 maart 2015

Director

Jonas Maes

Tentative schedule:
Zaterdag 21 maart 2015

Check in

05.30u

General briefing, aansluitend
Task briefing

6.00u

Eerste vaart

6.30u

Task briefing

16.00u

Tweede vaart

17.00u

Prijsuitreiking (incl. diner)

21.00u

Inschrijving is geldig na ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier en na betaling van de entry fee op volgend
rekeningnummer:
IBAN:

BE43103031692901

BIC:

NICABEBB

Bank:

Crelan

Piloten die enkel kunnen deelnemen tijdens één van de twee data kunnen OOK inschrijven. Gelieve dit duidelijk aan te
geven op het inschrijvingsformulier.
Bij afgelasting zullen de inschrijvingsgelden terugbetaald worden.

Verzekering:
Alle deelnemers moeten verzekerd zijn volgens de Europese normen.

Organisatie - General Information:
Sportcommissie Belgian Balloon Federation
Steven Vlegels
Hulstbaan 29A
B-9112 SINAAI
phone: +32 475 758 266
Email: sportcommissie@balloonfederation.be

Observers:
Dit is een wedstrijd die met loggers zal gevaren worden.
Piloten dienen een back-up logger te voorzien, met bijhorend uitleeskabel, bijv. de eigen GPS.

Locatie
Step-In Ballooning
Eilandstraat 2 (Indien uw GPS deze straat niet kent, gebruik dan “Herrestraat”)
B-3294 Molenstede
België
Coordinaten:
51°00’47,4’’N – 5°00’40,2’’E
UTM 4108-5321

Rules:
AX-Mer 2014, aangepast door de organisatie

Kaarten:
De kaarten die gebruikt worden zijn deze van het BK2006 in Balen.
De organisatie voorziet enkele kaarten op huurbasis voor zij die hiervan willen gebruik maken.
De borg hiervoor bedraagt 25€/stuk en dient voldaan te worden bij de Check In.

Accommodatie:
Voor tips ivm een eventuele overnachting, neem contact op met sportcommissie@balloonfederation.be

Gas:
Er is eventueel mogelijkheid tot tanken na de ochtendvaart tegen kostprijs in de buurt.
Gelieve bij inschrijving op te geven of u hierbij gebruik wenst te maken.

Diner:
De organisatie zal een maaltijd aanbieden tijdens de middag & tijdens de prijsuitreiking aan elk deelnemend team.
(Piloot+3)
Extra tickets voor maaltijden:
10,00EUR per persoon

Challenge Kempen 2015

PILOT
Name + Given name
Street + number
City + postcode
Telephone number

Fax number

Email Address
License number

Valid till

FAI sporting license number

Valid till

Radio license (date of delivery)

Total number of flights as PIC

BALLOON
Registration number

Built in year

Airworthiness number

Valid till

Manufacturer + Type

Volume

Publicity on BALLOON
INSURANCE
Company
Polis number

Valid till

Third party
Number of insured passengers
Insured Amount/passenger

DATE
Ik schrijf me in voor 21 maart 2015 EN 28 maart 2015
Ik schrijf enkel in voor 21 maart 2015
Ik schrijf enkel in voor 28 maart 2015
Ik wens te tanken na de vaart?
Entry Fee: 50 €
Ik wens een kaart te huren en betaal 25€ waarborg bij Check-In
Extra maaltijden (10€ per persoon)
Totaal

JA / NEE

m³

