
TÜRK HAVA KURUMU 

İSMAİL SARIOĞLU FREE FLIGHT CUP 

 

 

BİLGİLENDİRME 

 

Her şeyden önce dostluk, dürüstlük ve centilmenlik..... 

 

1-) Uluslararası Serbest Uçuş Model Uçak Şampiyonası İSMAİL SARIOĞLU FREE FLIGHT CUP 4-
Haziran-2022 Cumartesi günü Kırklareli’nin Vize ilçesi, Müsellim köyü merasında yapılacaktır. 

2-) 5-Haziran-2022 Pazar günü, yarışmanın Cumartesi günü tamamlanamaması durumunda 
yedek gün (Reserve Day) olarak kullanılacaktır. 

3-) Yarışma zaman programı bülten içinde sunulmuştur. Ancak yarışma zaman programı ile 
ilgili son güncelleme hava durumu tahminine bağlı olarak 3-Haziran-2022 Cuma günü 
yapılacaktır. 

4-) Vize Monopetra Hotel veya Vize ve Saray ilçelerinde bulunan çeşitli oteller konaklama için 
uygundur. Katılımcıların konaklama kayıtlarını kendilerinin yapmaları gerekmektedir. 
Monopetra Hotel’de kalmak isteyenler indirimli ücret için “Türk Hava Kurumu” organizasyonu 
için Vize’ye geldiklerini otele bildirmelidir. Katılımcılar konaklama için rezervasyon ve ücret 
ödemelerini kendileri yapacaktır. Monopetra Hotel 4-Haziran-2022 Cumartesi günü sabah 
05:00 de kahvaltı servisi yapacaktır. 

5-) F1A, F1B ve F1C kategorilerinde FAI World Cup sıralamasına girmek isteyen yarışmacılar 
2022 yılı FAI lisans belgesini göstermek zorundadır. 

6-) Bay ve bayan tuvaletleri ayrı ayrı olmak üzere Müsellim köyü toplantı salonundan ve açık 
alandaki tuvaletlerden yararlanma imkanımız bulunmaktadır. 

7-) Tamamlanan yarışmaların ödül töreni Müsellim Köyü toplantı salonunda yapılacaktır. Ödül 
töreni saati yarışma programına göre belirlenecek ve bildirilecektir. 

8-) Tüm katılımcıların yarışma sahası ve bu sahadaki canlıların korunmasına büyük dikkat 
göstermesi gerekmektedir. Katılımcılar sahada hiçbir çöp bırakmamalıdır. 

9-) Sahada her türlü motorlu aracın kullanılması yasaktır. 

10-) Yarışma sahasında gözle görülmesi zor olan boşluklar olabilmektedir. Sahada hareket 
ederken kontrollü ve dengeli olmaya özen gösterilmeldir. 

11-) Sahada olan herkesin ulaşılabilir bir mobil telefon taşımasını tavsiye ederiz. 

12-) Organizasyon yönetiminden izin almadan yarışma sınıfları harcinde her türlü hava aracının 
(örneğin Drone) uçurulması kesinlikle yasaktır. 

13-) Sahada bulunan kişilerin güvenliğini riske sokacak her türlü davranış yasaktır, 
organizasyon ekibi risk yaratan kişileri sahadan uzaklaştırmakla yetkili ve görevlidir. 

14-) 18 yaş ve daha küçük yaşlardaki katılımcıların mutlaka ebeveyn veya okul öğretmeni 
gözetiminde sahada bulunması zorunludur. 



15-) Yarışma sahasında bulunma ve/yeya yarışmaya katılım ile ilgili her türlü karar ve 
sorumluluk katılımcının kendisine aittir, organizasyon içerisinde yer alan hiç kimse ve kurum 
olası risklerden sorumlu tutulamaz. 

16-) Yarışmaya katılacakların güneş gözlüğü, dudak koruyucu, güneş kremi, su, atıştırmalık 
yiyecek, şapka, yağmurluk gibi malzemeleri yanlarında bulundurmalarını tavsiye ederiz. 

17-) Yarışmacıların round içinde kendilerine düşen süreyi aynı kulede yer alan diğer 
arkadaşlarının da hakkına saygı gösterecek şekilde kullanması beklenmektedir. Aynı kuledeki 
her yarışmacının hazırlık dahil uçuşa başlamak için yaklaşık 15 dakika süresi bulunmaktadır.    
Aynı kulede bulunan diğer yarışmacıların round süresini aşırı derece kullanan yarışmacılara 
Juri’nin müdahale etme hakkı bulunmaktadır. 

18-) Yarışma sonrası akşam yemeği ile ilgili organizasyon (banquet), ortam ve hava koşullarına 
bağlı olarak 3-Haziran-2022 Cuma günü belirlenecektir. 

19-) Katılımcılarımıza yarışma sahasına 1,5 – 2 saat uzaklıkta olan tarihi kentimiz Edirne’yi 
ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. Edirne, Osmanlı İmparatorluğununun ikinci başkenti olup; 
camileri, tarihi eserleri, Kırkpınar güreşleri, köprüleri ve badem ezmesi ile ünlüdür. 

20-) Araç ile gelecek olan katılımcılarımızın trafik kurallarına uyulmasına özen göstermesini, 
sürücülerimizin dikkat etmesini, yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılmamasını özellikle rica 
ederiz.  

 

Tüm katılımcılara güzel bir gün ve yarışmacılarımıza başarılar dileriz. 

THK adına yarışma organizasyon destek ekibi 


