ПЛАН –ПРОГРАМА
за провеждане честването на 100 – годишнината от полета на първия
български самолет “Йорданов 1”/”Експрес” и началото на самолетостроене
в България
No
по
Време
Дейности
Забележка
ред
07.08.2015 – петък

07:00 - 10:00

Долитане на участниците във
въздушната обиколка, които
ще тръгват от Летище
Пловдив

Долитането е с полетен
план и вероятно с
плащане на такса кацане.
Възможно е и кацане на
грундовата ПИК. След
кацане – рулиране по
южната рульожка до
джобовете пред Музей
на авиацията - Крумово

2.

10:00 - 11:00

Брифинг за пилоти и други
участващи във въздушната
обиколка.
Попълване на полетни
планове

Място – авиобазатакъмпинга

3.

11:00 – 11:30

Пресконференция с медиите

Място – авиобазатакъмпинга

4.

12:00

Старт на Третата въздушна
обиколка на България

От Летище Пловдив

-Пристигане и регистрация на
участници в Изложението и
демо полетите.
-Изграждане на щандове и
шатри на определените места.
-Настаняване в къмпинга

По земя - преминаване
през портала на
авиобазата, регистрация
и съставяне на списък на
нощуващите в
авиобазата участници в
Изложението и
автомобили

1.

5.

13:00 – 20:00

1

6.

13:00 - 20:00

Тренировъчни полети с МПП, Място – авиобазатаМДП, СЛС, СЛАж
къмпинга

7.

18:00

Затварят вратите на Музея на
авиацията - Крумово

8.

06:30 - 07:00

9.

07:00 - 12:00

08.08.2015 – събота
Брифинг с демо пилотите от
СЛА
Демо полети на МПП, МДП,
СЛС, СЛВ, ЛС, ЛВ, СЛАж и
авиомодели
Окончателно пристигане,
разполагане и заемане
местата от участниците в
Изложението.

10.

07:00 - 12:00

11.

09:00

Отваря врати Музея на
авиацията-Крумово

12.

12:00

Отваря портала на Музея на
авиацията-Крумово към
зоната на Изложението

13.

до 12:00

Пристигане на самолетите
участници в Обиколката

14.

12:30 – 13:00

Общ брифинг на всички
летателни екипажи

13:00 – 13:45

-Официално откриване на
Изложението „Построено от
българи”;
- Представяне на участниците
в Третата въздушна обиколка;
- Връчване на сертификати на
участниците в Обиколката;
-Даряване реплика на самолет
Йорданов 1 на Музея на
авиацията-Крумово;
-Обща снимка участниците в
Обиколката;
-Обща снимка с всички
участници

15.

Място – авиобазатакъмпинга

По земя - преминаване
през
портала
на
авиобазата, регистрация
и съставяне на списък

Място – авиобазатакъмпинга
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16.

14:00 – 20:00

Демонстрационни полети

17.

14:00 – 20:00

Представяне на изложението

18.

20:00

Затваря врати Музея на
авиацията-Крумово

19.

20:00 – 22:00

Вечерно-парти за
участниците

20.

06:30 - 07:00

21.

07:00 - 12:00

22.

09:00- 12:00

23.

07:00 - 12:00

24.

12:00 – 13:00

09.08.2015 – неделя
Брифинг с демо пилотите от
СЛА
Демонстрационни полети
Музеят на авиацията Крумово и Изложението са
отворени за посетители
Отлитане/отпътуване на
участниците в Обиколката и
Изложението
Демонтиране на щандове и
напускане на изложителитe

По планова таблица
На територията остават
само участници в
Обиколката и
Изложението

По планова таблица

По земя – отпътуване
през портала на
авиобазата
По земя -отпътуване
през портала на
авиобазата

Забележка: В района на изложението за участниците е организиран къмпинг.
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