
 
 

 

KILPAILUKUTSU  
 
Radio-ohjattavien mallilennokkien F4C:n, Kansanscalen, Flying Onlyn ja IMAC:n 
Suomen Cup osakilpailuihin Seinäjoelle. 

 
Järjestäjä:  Seinäjoen lennokkikerho RC-AirClub ry 
 
Ajankohta: la 28.7.2018 (su 29.7.2018 on varapäivä, joka käytetään mikäli säätila ei salli 

kisojen läpivientiä lauantaina) 
 
Aikataulu: Ilmoittautuminen  klo 8:30-9:30 
 Aloituspalaveri  klo 9:30 
 Staattinen arvostelu alkaa klo 10:00 
 Lennätykset alkavat klo 10:00 
 Palkintojenjako  noin klo 19:00 
  

Aikataulu on alustava ja tarkentuu kilpailupaikalla säätilan ja osallistujamäärän 
mukaan. 

 
Paikka: Kurjennevan lennokkikenttä noin 14 km Seinäjoelta itään (Vt 18 / Mt 697). 

Kilpailuissa pyritään käyttämään pääkiitotienä kesällä 2017 uusittua itä-
länsisuuntaista 20 x 160 m kiitorataa. Muina vaihtoehtoina ovat n. 100 m 
pitkät ja 15 m leveät kiitoradat pohjois-eteläsuuntaan ja kaakkois-
luoteissuuntaan. Lennätyssuunta on järjestetty siten, että aurinko paistaa joko 
sivulta tai takaa (sillä Seinäjoellahan paistaa aina aurinko kisojen aikana). 
Opastus järjestetty Vt 18 / Mt 697:lta. 

 Kentän karttalinkki Googleen: http://tinyurl.com/kurjenneva 
 
Kilpailuluokat: Radio-ohjattavat mallilennokit Suomen Cup: F4C, Kansanscale, Flying Only ja 

IMAC 
(Kukin kilpailuluokka ajetaan mikäli siinä on vähintään kolme ilmoittautunutta 
24.7.2018 klo 18:aan mennessä) 

 
Säännöt: Suomen Ilmailuliiton yleiset kilpailusäännöt (www.ilmailuliitto.fi),  

F4C:n, Kansanscalen, Flying Onlyn ja IMAC:n säännöt 
(http://scale.ilmailuliitto.fi/).  
Huom. Flying Only -luokkaan voivat ottaa osaa kaikki lennokkiharrastajat, 
kunhan lennokin esikuva vain on tunnistettavissa, eli ARF-koneet yms. 
käyvät; vain lennätys tuomaroidaan! 

 
Lisenssit:  Kilpailulisenssejä ei enää tällä kaudella mallilennokkikilpailuissa tarvita.  
 
Vakuutus:  Kaikilta kilpailijoilla edellytetään olevan lennokkitoiminnan kattava 

vakuutus (esim. SIL), joka kattaa mahdolliset kolmansille osapuolille 
aiheutuvat vahingot. Meillä on aina paikalla runsaasti yleisöä, joten 
huomioithan ystävällisesti myös tämän turvallisuusseikan. 



 
 

 

 
Osallistumisoikeus:  Kilpailuun voivat ottaa osaa kaikki uudet ja vanhat malli- ja 

taitolennokkiharrastajat. Turbiinilennokkien osallistumista rajoittaa kentän 
sijainti metsäpalovaarallisen turvetuotantoalueen läheisyydessä. 

 
Ilmoittautuminen:  Ilmoittaudu viimeistään 24.7. sähköpostilla tomi.kohtanen@netikka.fi, 

puhelimitse 040-5122586 tai www.lennokit.net:ssä kilpailun viestisäikeeseen 
tai lähetä savumerkkejä.  
Ilmoita nimesi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, kerho, kilpailuluokat, 
lennokin malli ja radiotaajuus.  
Lennätysjärjestys arvotaan. 

 
Osanottomaksut:  20 EUR / henkilö. Osanottomaksu maksetaan käteisellä kilpailupaikalla 

ilmoittautumisen yhteydessä. Osanottomaksuun sisältyy kahvi, pulla ja 
makkara. 

 
Kilpailuorganisaatio: Kilpailunjohtaja: Tomi Kohtanen 

Tuomarit: Ilmoitetaan myöhemmin 
Muut virkamiehet: Seinäjoen lennokkikerho RC-AirClub ry 

 
Buffetti: Kilpailupaikalla toimii koko kilpailun ajan buffetti, josta saatavilla kahvia, 

pullaa, limsaa, makkaraa jne. edulliseen hintaan. 
 
Vapaa harjoittelu:  Kentällä on mahdollisuus vapaaseen harjoitteluun (tarvittaessa 

taajuuspinnasysteemillä) ennen kilpailua milloin tahansa. Vapaa harjoittelu 
jatkuu lauantaina klo 9:15:een asti.  

 
Majoitus: Kaupallista majoitustarjontaa Seinäjoella esim: 

 Hotelli Alma, p: 06 421 5200, www.hotelalma.fi 
 Omenahotelli Seinäjoki, www.omenahotels.com/fi  
 Hotelli Sorsanpesä, p: 020 741 8181, www.sorsanpesa.fi     
 Scandic Seinäjoki, p: 06 2413 0019, www.scandic.fi  
 Sokos Hotelli Lakeus ja Sokos Hotelli Vaakuna, p: 020 1234 600, 

www.sokoshotels.fi  
 
Lisätietoja:  Tomi Kohtanen, tomi.kohtanen@netikka.fi, p: 040-5122586 
  http://seinajoenlennokkikerho.yhdistysavain.fi/  

 
Tervetuloa Seinäjoelle! 


