Mielieji oreiviai,

šiemet sukanka 1009 metai, kai 1009 m. (1009+1009=2018!)
keliuose rašytiniuose Saksonijos šaltiniuose pirmą kartą buvo paminėtas
Lietuvos vardas. Tūkstantmetėje mūsų istorijoje buvo pakilimų ir
nuopuolių, todėl šiemet švenčiame dar vieną jubiliejų – Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį.
Šimtmečio ir Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)
dienos proga oro balionų fiesta „Su laisvės vėju“ 2018 m. liepos 5–8 d.
kviečia 100 oro balionų į tarpukario laikinąją sostinę, nes visi, kurie
mano, kad Kaunas – Lietuvos širdis, yra 100 kartų teisūs!
Šventės organizatoriai laukia oreivių iš Lietuvos, Europos ir viso
pasaulio. Numatytų skrydžių dienomis oro erdvėje virš Kauno karaliaus
tik oro balionai, o senamiestyje ir kitose vietose vyks kiti šventiniai
renginiai.

www.100orobalionu.lt

K VIETIMO SĄLYGOS
Organizatoriai suteiks pilotui +3:
apgyvendinimą, 2 žemėlapius, elektroninį žemėlapį, dovanų krepšelį, dujas (100 litrų/skrydžiui),
kvietimus į atvykimo vakaronę, pusryčius (prieš rytinius skrydžius), vėlyvus pietus (prieš
vakarinius skrydžius), specialius prizus kiekvieno pratimo laimėtojui, kvietimus į apdovanojimų
banketą, Šimtmečio taurę ir 1009 EUR piniginį prizą nugalėtojui.
Data:				

2018 m. liepos 5–8 d.

Dalyviai:			
100 komandų + „Šimtmečio“ oro balionas.
					
Varžybų Nr. 1–50 rezervuoti Lietuvos pilotams,
					51–80 Europos sąjungos pilotams,
					81–90 kitų Europos šalių pilotams,
					91–100 kitų žemynų pilotams.
Starto mokestis (1+3):		 100 EUR
					(nuo balandžio 1 d. 120 EUR, o nuo gegužės 1 d. 150 EUR).
Varžybų numeris suteikiamas pagal starto mokesčio sumokėjimo datą.
Apmokėjimo detalės:
		
Gavėjas:
Asociacija Nemunaičio oreivių klubas
		
Adresas:
Sodžiaus g. 7, Nemunaičio k., Alytaus r., Lietuva
		Įm. kodas:
190960595
		
Sąskaitos Nr.: LT31 7300 0100 0221 2165
		SWIFT kodas: HABALT22
Apmokėdami įrašykite piloto vardą ir pavardę.
Piloto įsipareigojimas:
Kiekvieno įvykusio skrydžio metu paskraidinti vieną
					organizatorių keleivį.
					100 EUR užstatas turi būti sumokėtas registracijos
					
renginyje metu, kaip piloto įsipareigojimo garantas.
					Užstatas sugrąžinamas išsiregistruojant iš renginio.
Fiestos centras:			
					

Aleksandro Stulginskio universiteto parodų paviljonas
Parko g. 10B, Akademija, Kauno r. (N 54.88979, E 23.831111).

Registracija varžybų centre:

2018 m. liepos 5 d. 09:00–17:00 val.

Registracijai būtini dokumentai: Piloto licencija, pasas, baliono registracijos pažymėjimas,
			
		
tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimas,
					baliono draudimas.
Pagrindinis bendro		
pakilimo laukas:			

Nemuno sala,
Karaliaus Mindaugo pr. 50 (CLP – N 54.892922, E 23.907011).

Bendrasis ir skrydžio instruktažas:
pirmas skrydis:		
kraštinis skrydis:		
apdovanojimų banketas:

18:00 val.,
2018 m. liepos 5 d. vakare,
2018 m. liepos 8 d. ryte,
2018 m. liepos 8 d. 12:00 val.

Renginio vadovybė:
fiestos direktorius		
direktoriaus pavaduotojas
renginio kuratorė		
saugos direktorius		

Gintaras Šiurkus, 8 650 56489, LTU100hab@gmail.com
Deividas Pinkevičius, 8 686 16842
Diana Černiauskienė, 8 698 07496
Ramūnas Stundžia, 8 686 78217

2018 03 06

Registracijos pabaiga:		 birželio 1 d.

