
 

KNOALCUP 2012 

wie wordt Knoals beste! 
Omdat we heel graag vliegen, en dat het vliegen in Groningen en Drente super mooi is organiseren we 
vanaf vliegveld Stadskanaal (EHST) de Knoalcup competitie. Drie dagen achter elkaar in weekeinde 
van vrijdag 11 mei t/m zondag 13 mei 2012 krijg je in het thermische Nederlandse noorden de 
mogelijkheid om te strijden voor de titel “Knoals Beste!” 
 
Knoalcup 2012 gaat een relaxte teamwedstrijd worden met taken, score en prijzen, etc. Dus laat zo 
snel mogelijk weten dat je mee wil doen, omdat de eerste 10 inschrijvingen meedingen aan de 
startvolgorde van de eerste dag. De deelname is beperkt tot 18 piloten, dus wees er snel bij!  
 
Je kunt de informatie van deze pagina ook downloaden in pdf formaat: 
http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/Knoalcup_2012.pdf 
 

DEELNAME KOSTEN 

vrijdag 11 mei t/m 13 mei 2012 
Deelname als introductielid  : € 35,- *) 
Deelname als westerwoldelid : €   5,- 
Camping/overnachting/plaats : € 10,- 
Sleeptarief introductielid  : € 15,- 
Sleeptarief westerwoldelid  : € 10,- 
 
*) Garantieregeling:  
mocht er wegens slechte weersomstandigheden geen enkele dag gevlogen kunnen worden in de 
periode 11 t/m 13 mei 2012, dan kan er in overleg gekozen worden voor een nieuwe wedstrijdperiode 
of € 30,- wordt terugbetaald aan het introductielid. 
 

DEELNAME INSCHRIJVING 

vrijdag 11 mei t/m 13 mei 2012 
Dit kan via het tabblad "SHOP". Maak de juiste keuze voor de juiste deelname als introductielid (€35,-) 
of als Westerwoldelid (€5,-). De betaling gaat heel veilig en gemakkelijk via IDEAL als je de 'deelname' 
in het winkelwagentje hebt geplaatst. Hierna ontvang je per email een inschrijfformulier met deelname 
nummer, dat dan weer ingevuld retour gezonden kan worden. Mocht er door slechte 
weersomstandigheden de gehele periode van 10 t/m 13 mei 2012 niet gevlogen kunnen worden, dan 
vind er overleg plaats of de periode gewijzigd kan worden voor de wedstrijd. 
 
HANDIGE INFORMATIE 

Voor meer informatie over vliegveld Stadskanaal en club Westerwolde en lidmaatschap, zie: 
http://www.ulv.nl 
 
De keerpunten kun je downloaden via: 
http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/waypoints_EHST.pdf (lijst, foto’s en overzicht) 
http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/WaypointsNL_20110601.kml (google earth) 
http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/WaypointsNL_20110601.gpx 
 
 



Met behulp van de volgende software zou je de keerpunten alvast in je gps kunnen laden: 
http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/GpsBabel.zip (voor conversie naar het juiste bestandsformaat) 
zie ook: http://www.gpsbabel.org 
http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/GpsDump.exe (voor het laden naar de GPS) 
zie ook: http://fs.fai.org/wiki/GpsDump 
 

PROGRAMMA 

 
vrijdag 11 mei 2012 zaterdag 12  mei 2012 zondag 13 mei 2012 
wedstrijddag 1  wedstrijddag 2  wedstrijddag 3   

 
10:00 briefing in clubgebouw  briefing in clubgebouw briefing in clubgebouw 
10:30  taakbriefing  taakbriefing  taakbriefing 
11:00 window open  window open  window open 
17:00       taak deadline 
17:30       afmeld  & gps deadline 
18:00       prijsuitreiking 
19:00 taak deadline  taak deadline 
20:00 afmeld deadline  afmeld deadline  einde Knoalcup 2012 

 

 
WEDSTRIJDREGELS 

 
ALLE PILOTEN ALS 1 TEAM - Het doel van de “Knoalcup” is om vooral lekker te vliegen. Om het 
spelletje soepel te laten verlopen is het belangrijk dat we allemaal een beetje meehelpen in de 
organisatie. De piloten kunnen elkaar helpen met in de dolly te stappen, hang check, de lijn aan te 
haken en de dolly terug te halen. 
 

BREVET - Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je in het bezit zijn van je geldig B3 met 
sleepaantekening. 
 
TAKEN - Er zullen taken worden gezet zonder start-gates. Op deze manier kan iedereen de gehele 
dag een gelijke kans maken om punten te scoren. Elke wedstrijddag gaat het window open om 11:00 
en tellen de punten mee tot de taak deadline om 19:00. De laatste wedstrijddag wordt de taak deadline 
vervroegd tot 17:00 zodat er genoeg tijd overblijft voor een prijsuitreiking. 
 
STARTVOLGORDE - Voor de startvolgorde maken we gebruik van het zogenaamde knijperbord. De 
eerste 10 inschrijvingen voor deelname aan de Knoalcup doen mee aan de loting voor de 
startvolgorde op de eerste wedstrijddag. Het bijbehorende systeem zal bij de eerste briefing worden 
uitgelegd. 
 
SCORE PARAMETERS - Nominale afstand: 40 km, Nominale tijd: 1,5 uur, Nominaal percentage op 
doel: 50%, Startradius 1 km, Keerpuntradius 400 m, Doelradius 1 km, Minimale afstand 5 km. (Dit kan 
nog wijzigen!) 
 
GPS TRACKLOG INLEVEREN - Je bent in principe zelf verantwoordelijk om je tracklog op tijd aan de 
organisatie aan te bieden om punten te scoren voor de wedstrijd. Je kunt je tracklog per email 
insturen, maar je kunt je GPS ook bij de organisatie aanbieden om uit te laten lezen. We proberen 
duidelijk aan te geven waar en wanneer je de GPS kunt laten uitlezen. Zorg er voor dat je de datakabel 
van je GPS bij je hebt. 


