Nuoret purjelentäjät kisaavat Räyskälän ilmailukeskuksessa
Purjelennon nuorten pohjoismaisesta mestaruudesta on saapunut Lopelle kilpailemaan Tanskan, Norjan ja
Suomen nuoret lupaukset. Kilpailu järjestetään yhdessä perinteisten Jannen kisojen kanssa 7.-14.7.
Vuosittain lennettävät Jannen kisat nauttii suurta suosiota suomalaisten purjelentäjien keskuudessa. Nyt on
vuorossa jo järjestyksessään 35. Jannen kisat. Kilpailu on saanut nimensä legendaarisen Juhani ”Janne”
Horman mukaan.
Kolmen lennetyn kisapäivän jälkeen tilanne nuorten PM-luokassa näyttää siltä, että kilpailu kullasta
käydään kahden pilotin välillä ja vääntö pronssista useamman kilpailijan kesken. Purjelento on lajina
kuitenkin arvaamaton ja yksikin huono ratkaisu kilpailulennolla saattaa pilata koko kilpailupäivän. Kilpailua
on vielä jäljellä viisi mahdollista lentopäivää, joten tilanne kärjessä saattaa muuttua moneen kertaan.
Kilpailun toista luokkaa ”Kuumaa ryhmää” johtaa yhteistuloksissa Tapio Tourula ja aivan kannoillaan Sami
Rissanen.
”Räyskälässä on järjestetty vuosittain purjelennon arvokisoja jo vuodesta 1963 lähtien. Meillä on suuren
lentokentän ja hyvän palvelutarjonnan lisäksi vahvat perinteet ja osaaminen suurienkin kilpailujen
ansiokkaaseen järjestämiseen” toteaa Räyskälän ilmailukeskusta luotsaava toiminnanjohtaja Mari Heikkilä
ja jatkaa ”Näistä kilpailuista on odotettavissa kovatasoiset ja tiukkaa vääntöä palkintosijoista tullaan
näkemään viimeiseen kisapäivään saakka. Kannattaa tulla seuraamaan!”
Lentäjät kokoontuvat aamuisin tehtävänjakoon
Purjelentokilpailussa lentäjille annetaan joka aamu päivän sään mukaan erilainen kilpatehtävä. Illalla
pisteet lasketaan lentäjän palauttamasta SD-kortista, johon purjekoneen GPS-loggeri tallentaa matkan
tiedot: kuinka nopeasti ja korkealla on lentänyt, mikä oli reitti ja milloin saavutti maalin.
Tehtävät muodostuvat ennalta määritetystä reitistä, joka kulkee tiettyjen käännepisteiden kautta.
Käännepisteet ovat yleensä risteyksiä ja muita tunnistettavia maanmerkkejä. Kilpailuissa käytetään
kahdenlaisia tehtävätyyppejä: Nopeustehtävässä merkitty reitti pitää kiertää käännepisteiden kautta
mahdollisimman nopeasti. Aluetehtävässä lennetään mahdollisimman monta kilometriä annetulla alueella
ennalta määrätyn ajan puitteissa. Kilpailu kestää viikon ja se joka kerää kilpailun aikana eniten pisteitä, on
voittaja.
Yleisö tervetullut seuraamaan kilpailua
Yleisö on tervetullut seuraamaan kisapäivien eri vaiheita. Aamun tehtävänjako eli briefing alkaa
kymmeneltä. Koneiden hinauksia voi tulla katsomaan noin kello 11-12 aikoihin. Maaliintulo tapahtuu
yleensä iltapäivällä kello 16-18 välillä.
Jos haluat kokeilla purjelentoa ja koneen ohjaamista esittelylennolla, ota yhteyttä Räyskälän
ilmailukeskukseen: Mari Heikkilä, puh. 0400 921 260, mari.heikkila@rayskala.fi

Lisätietoja kilpailusta: Kilpailunjohtaja Ken Eklöf puh 044-569 2220, keni@rayskala.fi ja Räyskälä-Säätiön
toiminnanjohtaja Mari Heikkilä puh. 0400 921 260, mari.heikkila@rayskala.fi
Kilpailun kotisivut: www.rayskala.fi/jannenkisat

