SAM EC II. Buletin Jakabszállás Hungary, 23-29.6. 2018.
Dear Competitors!
Drazí soutěžící!
Program of the European Championship:
Program Mistrovství Evropy:

23.06.2018
Saturday: You can register, suggested arrival, training
Sobota: Můžete přijíždět, ubytovat se, trénovat...
24.06.2018
Sunday: Registration, 16h Opening ceremony, 17h Modell Air show, 19h SAM Presidents
Conference
Neděle: Registrace, v 16 hod. Otevírací ceremonial, v 17 hod. Modelářská show, v 19 hodin
konference prezidentů SAM
25.06.2018
Monday: OTVR, OTMR AB, Classic Texaco
Pondělí:
26.06.2018
Tuesday: ElectroRubber, SPEED 400, NMR 2.5
Úterý:
27.06.2018
Wednesday: ALOT, 1/2 TEXACO, NMR
Středa:
28.06.2018
Thursday: ELOT, OTMR C, TEXACO, ElectricGlider
Čtvrtek:
19h Banquet, team competition and grand champion announcement, dinner and raffle !!!
V 19 hodin banket, vyhlášení soutěže družstev, celkového vítěze, večeře a tombola!!!
29.06.2018
Friday: spare day
Pátek: náhradní den
Every morning, 9h morning briefings, qualifiers 9:30 to 16 o'clock, Fly off 17 o'clock.
Každý den, v 9 hodin briefing, létání odo 9:30 do 16 hod., rozlétávání v 17 hod.
Prize giving ceremony every day at 18 o'clock.
Vyhlášení vítězů v 18 hodin.
The list of registered competitors are listed in the appendix.
Seznam registrovaných závodníků je uveden v příloze.
From the applications we collected who would like to get a caravan, a resident car or who
would like to live in a tent.
Z aplikace pro přihlašování jsme získali informace, kdo chce bydlet v karavanu, obytném
autě nebo stanovat.
These applications will be requested at the airport by name.
Tyto žádosti budou splněny na letišti podle jména.
For those who would like to have a seat in the campsite, fill in the registration form and select
the tent or caravan option.
Pro ty, kteří by chtěli mít místo v kempu, vyplňte registrační formulář a vyberte možnost
stanů nebo karavanů.

We have a room layout from Aero Hotel.
Only the one who has read his name in the list is surely a place.
At the airport, the accommodations have run out
Hotel Granada Kecskemét was also full.
We also offer another cheap accommodation in Kecskemét:
Máme obsazeny všechny pokoje v Aero Hotelu.
Pouze ten, kdo si přečetl své jméno v seznamu, má zajištěné místo.
Na letišti jsou ubytovací jednotky vyčerpány
Hotel Granada v Kecskemétu je také plný.
Nabízíme také další levné ubytování v Kecskemétu:
College of Kecskemét Vocational Training Center
6000 Kecskemét, Hunyadi square 4.
Phone: 76/480 744 (in working hours)
email address: lassu.gabor@kecskemetiszc.hu
There is also Hotel UNO in Kecskemét where there are places:
K dispozici je také hotel UNO v Kecskemétu, kde jsou místa:
https://hu.hotelscombined.com/Hotel/Hotel_Uno_Kecskemet.htm?gclid=Cj0KCQiA5t7UBRDaARIsAO
reQticSOBSMZ_ZAxsNr_BSE9yvRib0E7E-XfsY6hTCObunlFL_E3B38acaAk8hEALw_wcB
The entry forms required for final entry are given in Buletin III, which will expire on May 15,
2018.
Přihlášky potřebné pro konečné přihllášení budou uvedeny v Bulletinu č. III. Konečný termín
pro přihlášení je do 15. května 2018.
I wish everyone good preparation.
Přeji všem dobrou přípravu.

Török László

