 MATKALENTOLIIGA -2001
Tehtäväilmoitus  (jos esim. liitimen tiedot kerran annettu, ei tarvita muuta kuin numero)

Nimi: _____________________________ Kerho: _______________________     Pvm: __. __.2001

Liidin nro: ______  Valmistaja: ____________________  Tyyppi: __________  Puh. ____- _______

Luokka (rengasta luokan numero ja yliviivaa tarpeeton kerroin ja laita itse mittaamasi pituus jos vain viitsit - isompi kerroin jos käännepiste ennalta todistettavasti suunniteltu):
1.	Avoin matkalento	1 x ____ km
2.	Määrämaaliin lento, FAI (tehtävä kuvattu ja lennetty maaliin)	1.3 x ____ km
3.	Edestakainen lento, FAI ( tehtävä kuvattu ja lennetty maaliin)	2.5 x ____ km
4.	Kolmiolento, FAI , (tehtävä kuvattu ja lennetty maaliin)	3.6 x ____ km
5.	Lento edestakaista reittiä pitkin,  	1/1.2 x ___ km + 3/3.6 x ____ km
6.	Lento kolmioreittiä pitkin (väh 50% len), 	1/1.2 x ___ km + 2/2.4 x ___ km + 6/7.2 x ____ km
7.	Summaluokka (lennon lisäys, VL laskee yhteensä)  	____ km
Käännepisteet: (voi antaa myös GPS:n lukeman suoraan, mainitse kuitenkin selvästi onko muoto ast.min vai ast.min.sek, EFXX kenttiä ei tarvitse mitata eikä paikkoja, jotka jo joku ilm.)
  	klo	 nro	 nro+kirj.	 pohj. é=+,  itä. è=+
Lähtö:	__:__	GT__	ruutu 	 +	, + 	mm, paikan nimi 	

	KP1: 	GT__	ruutu 	 + 	, + 	mm, paikan nimi 	tod: ___

	KP2:	GT__	ruutu  	 + 	, + 	mm, paikan nimi 	tod: ___

Lasku:	__:__	GT__	ruutu  	 + 	, + 	mm, paikan nimi 	menossa ____
Todistaja(t): (erityisesti tehtävän todistaja jos ei valokuvaa)

Nimi:  	

Allekirjoitus: 	


Täyttöohjeet
Tulos pitää ilmoittaa viikon sisällä suorituksesta tulosten kirjaajalle jollakin seuraavista tavoista:
	Vesa Lappalainen, Tontuntie 11, 40270 PALOKKA	kirjallisesti
	014-3781 338 (k) , 014-2602 722 (t), 0400 242 990 (a)	puhelimella
	vesal@mit.jyu.fi 	sähköpostilla
Jos käytät postia, taita lomake kahtia, nido kiinni ja liimaa postimerkki päälle. Samaan lähetykseen voi nitoa useita ilmoituksia.
Valokuvat voidaan lähettää haluttaessa vasta kauden loputtua niistä luokista, joista tilanne jää voimaan.  Kilometrejä ei ole pakko itse laskea jos ei osaa.  Summaluokkaan tulee ne lennot, jotka eivät käy mihinkään luokista 1-6.  Jos tulos ilmoitetaan luokkaan 1-6, niin se siirtyy automaattisesti summaluokkaan, mikäli lentäjä ilmoittaa samaan luokkaan pitemmän lennon.
Esimerkki: (ks. GT4 Jämin ympäristö, paikat: koord. ruudun vasen alanurkka + pohj + itäinen mm)
Nimi: Aku Ankka ___________________ Kerho: Ankkalinnan riippuliitäjät     Pvm: 23.5.2001
Liidin nro: 313___  Valmistaja: Donald Duck's wing__  Tyyppi: Duck 95___
    ...
     5. Lento edestakaista reittiä pitkin,  	 1/1.2 x 21.8 km + 3/3.6 x 15.7 km
    ...
Lähtö:	13:25	GT 4_	ruutu  10 H	+ 15.4	, + 57.4	mm, paikan nimi  Jämi	
	KP1: 	GT 4_	ruutu  10 I	+ - 34.7	, + 22.3	mm, paikan nimi  Hämeenkyrö, kenttä	tod: Kuva
	KP2:	GT __	ruutu 	+ 	, + 	mm, paikan nimi 	
Lasku:	16:19	GT 4_	ruutu  10 I 	+ 7.9	, + - 44.6	mm, paikan nimi  Jylli	menossa maaliin

Läh: _______________________

Laita
3.50 mk
postimerkki

___________________________

___________________________
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