Програма „Трета въздушна обиколка на България”
07.08.2015 - Петък
до 10:00
Долитане на участниците във въздушната обиколка, които ще тръгват от летище Пловдив.
Паркиране пред Музея на авиацията по южната пътека за рулиране.
10:00 - 11:00
Брифинг за летателния и технически състав участващ във въздушната обиколка. Попълване на
полетни планове.
11:00 – 11:30
Пресконференция.
12:00
Старт на Третата въздушна обиколка на България.
12:00 - 14:00
Прелитане на групи до летище Приморско (LBPR), по няколко лъча с изпълняване на виражи над поголемите населени места по маршрута на групите - Чирпан, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Елхово ...
14:00 - 15:00
LBPR. Зареждане с гориво на нуждаещи се. Брифинг и включване на нови участници.
Разделяне на групи по два маршрута - Бързи самолети за полет до летище Балчик (LBWB)
- Бавни самолети за полет до летище Бохот (LBBO)
Попълване на полетни планове.
15:00 - 17:00
Прелитане на групи до летище Балчик (LBWB) и Бохот (LBBO), по няколко лъча с изпълняване на
виражи над по-големите населени места по маршрута.
17:00 - 18:00
LBWB. Брифинг и включване на нови участници. Попълване на полетни планове.
18:00 - 20:00
LBBO. Долитане на всички участници. Самолети с изисквания за по-дълга писта кацат на летище
Драгановци (LBDR) от където е организиран транспорт до Плевен.
21:00 Авиационно парти организирано от домакините от LBBO и пренощуване в гр. Плевен (Кайлъка).

08.08.2015 - Събота
09:00 - 10:00
LBBO. Брифинг и включване на допълнителни участници. Попълване на полетни планове.

10:00 - 12:00
Прелитане на групи от LBBO до летище Пловдив (LBPD) по няколко лъча (вкл. през LBLS) с
изпълняване на виражи над по-големите населени места по маршрута.
Долитане на нови участници (напр. от LBDB, LBBB, LBSA, LBRD ...)
12:00
LBPD. Всички участници във въздушната обиколка са пристигнали и паркирали пред Музея на
авиацията по южната пътека за рулиране.
12:00 – 13:00
Общ брифинг на всички летателни екипажи участващи в летателната програма на изложението.
13:00
Официално откриване на Изложението „Построено от българи”.
Поздравления към участниците в обиколката и изложението. Представяне на участниците в Третата
въздушна обиколка. Обща снимка на участниците в обиколката. Връчване на сертификати на
участвалите екипажи.
13:30 – 20:00
Демонстрационни полети по предварително уточнена планова таблица. Отлитане на желаещите.
20:00 – 22:00
Парти за участниците. Поздравления към участниците, връчване на свидетелства за участие в
Първия събор на български производители на авиационна техника.

09.08.2015 - Неделя
07:00 - 12:00
Демонстрационни полети и отлитане на участниците във въздушната обиколка.
-----------------------------------------------------------------------По време на обиколката ще се проведе и радиолюбителско състезание с участието на оборудвани
самолети за официалния юбилеен радиолюбителски диплом LZ100AJ (https://www.qrz.com/db/LZ100AJ) организиран от пловдивския радиоклуб LZ1KSP - (http://lz1ksp.org/)
Уточнения:
-- Всички индивидуални и групови полети са съгласно ЗГВ и с попълване
на полетен план, там където се изисква;
-- Наличието на всички необходими документи за участващите ВС е
отговорност на КВС;
-- Заплащането на такси на LBPD от участниците се уточнява и има
възможност да не става от екипажите. Информация ще бъде обявена
допълнително;
-- Организаторите имат желание да осигурят заплащане или горивото за
желаещите. Информация ще бъде обявена допълнително;
-- В района на изложението ще бъде организиран къмпинг за желаещите да
пренощуват на 08.08.2015;
-- Възможност за пренощуване в Пловдив ще бъде обявена допълнително;

