
 

                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 
 
ЧЕМПИОНАТТЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ: 
25 тамыз, сенбі - келу күні, ашылу салтанаты және ресми кездесулер. 
26 тамыз, жексенбі - жарыстың бірінші күні, 1-ші күннің марапаттау рәсімі. 
27 тамыз, дүйсенбі - жарыстың екінші күні, 2-ші күннің марапаттау рәсімі. 
28 тамыз, сейсенбі - экскурсия күні, марапаттау және жабылу салтанаты. 
29 тамыз, сәрсенбі - қайту күні. 
 
2. АҚПАРАТ:  
 «IBIS ASTANA» қоақ үйі.  
Мекен-жайы:  Казахстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы 38. 
Насултана Назарбаев атындағы халықаралық әуежайдан қонақ үйге дейін автомобильмен 
40-60 минутта жетуге болады.  
 
ТӨЛЕМ ШАРТТАРЫ 
• қатысушылар мен команда өкілдеріне екі орындық бөлмеде тұру / толық пансион: 270 
евро / әр адам. 
• қатысушылар мен команда өкілдеріне бір орындық бөлмеде тұру / толық пансион: 320 
EUR / әр адам. 
• визиторлар үшін екі орындық бөлмеде тұру: 250 евро / әр адамнан. 
• визиторлар үшін бір орындық бөлмеде тұру: 300 евро / әр адамнан.    
Қосымша ақпарат:  
Төлемді банктік аударым түрінде, немесе қолма-қол ақшамен төлеу арқылы жүзеге 
асыруға болады. Банктік аударым 15 тамыздан кешіктірілмей жүргізілуі тиіс. Қолма-қол 
ақшаны төлеу кезінде қатысу жарнасына қосымша € 20 / қосымша ақы қосылады. 
 
 Жарысқа дейін және одан кейін қонақ үйде тұру, келесі тарифтер бойынша болады: 
• бір орындық / толық пансион: тәулігіне 60 EUR / әр адам. 
• екі орындық / толық пансион: тәулігіне 45 EUR / әр адам.   
 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: 
Жарыс кезінде қолайсыздық тудырмау үшін, ұйымдастыру комитеті барлық 
қатысушылардан жарыс күндері (25-29 тамыз) «IBIS ASTANA» қонақ үйінде орналаcуды 



 

сұрайды. Қонақ үй ережесіне орай, қонақ үй бөлмелеріне тек осы қонақ үйде тіркелген 
қонақтар ғана кіре алады. 
 
БАНК РЕКВИЗИТТЕРІ: 
Bank address: Kazkommertsbank, Almaty, Kazakhstan  
IBAN: KZ559261501156056003 
SWIFT/BIC code: KZKO KZ KX  
CORR/ACC № 400/8866048/01EUR 
“Commerzbank AG, 
Frankfurt, Germany 
SWIFT: COBA DE FF 
 
Чемпионатқа қатысу жайында өтініштеріңізді, 2018 жылдың 30 маусымынан кешіктірмей 
мына эл.адреске: un1hg@kfrr.kz  жіберулеріңізді сұраймыз. 
Брондалмаған бөлмелерге қонақ үй басқа қонақтарды орналастырып қоюы мүмкін.                      
 
4. ҚҰРЫЛҒЫЛАР 
Радиограммаларды қабылдау, RUFZ және Morze Runner бойынша жаттығулар кезінде,  
жарыс ұйымдастырушыларының берген компьютерлері мен құлаққаптары қолданылады. 
Радиограммаларды беру жаттығуларын орындау үшін, әр қатысушының дыбыс сигналын  
шығара алатын электронды кілті болуы керек. 
Электронды кілтті жүйеге қосу үшін 6,3 мм және 3,5 мм штеккерлері қолданылады. 
 
5. ВИЗАЛЫҚ ТАЛАПТАР 
Көптеген елдердің азаматтары үшін Қазақстан Республикасына кіруге виза қажет емес. 
Қазақстан Республикасының басқа елдермен визалық режимі туралы толығырақ 
ақпаратты біздің сайттағы ақпарат бөлімінен табуға болады. 
Қазақстанның радиоспорт және радиоәуесқой федерациясы (KFRR) барлық жарысқа 
қатысушыларға визалық қолдау көрсете алады. 
Қолдау, жарысқа қатысушылар Чемпионатқа қатысуға ниет білдірген өтінішерін жіберген 
жағдайда көрсетіледі.   

                                                                                                                                      

 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ РАДИОСПОРТ ЖӘНЕ РАДИОӘУЕСҚОЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ 
 
 


