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R P1 R P2 R P3 R P4 R P5 R P1 R P2 R P3 K ülföl d

1vn 2vn 3vn 4vn 5vn 1vn 2vn 3vn

1 Sim onics Péter C r oss C ountry 90.00 86.36 89.54 27.24 43.16 63.78 90.68 420.36 I. oszt .

2 Tasi  Péter C r oss C ountry 89.53 87.37 86.80 86.95 65.00 415.65 I. oszt .

3 Barth Sándor RA I R G ödöllõ 64.91 89.19 88.66 52.78 8.75 62.24 80.80 18.40 385.80 I. oszt .

4 Lõr incz M átyás A SE 88.72 90.00 75.71 44.87 60.81 49.52 43.60 364.76 I. oszt .

5 Forgó Szilárd C ross C ountry 90.00 38.95 88.79 100. 00 20.40 338.14 I. oszt .

6 Szegedi  M iklós FLY A IR SE 79.77 76.17 46.30 49.68 25.38 37.93 54.75 18.50 306.67 I. oszt .

7 Szõke G ábor FLY A IR SE 53.67 55.83 84.08 81.99 27.90 303.47 I. oszt .

8 V arga D énes FLY A IR SE 66.31 86.23 84.83 62.30 299.67 I. oszt .

9 Fördõs Zoltán FLY A IR SE 16.84 84.08 61.59 25.38 36.39 64.40 271.84 I. oszt .

10 Rácz Balázs EN A IRG Y 90.00 86.92 90.00 266.92 I. oszt .

11 Partizer  C saba A SE 54.34 76.55 19.13 50.47 56.98 25.90 264.24 II. oszt .

12 Tót h Zoltán Eged Eagles 89. 61 90.00 76.24 255.85 II. oszt .

13 Beliczay K oppány A SE 90.00 60.47 86.62 237.09 II. oszt .

14 M issi  Lászl ó Blue Sky SK 52.22 73.26 52.08 25.38 16.45 219.39 II. oszt .

15 Tihanyi  C saba A SE 67.07 47.41 76.60 191.08 II. oszt .

16 K épes Péter FLY A IR SE 35.36 74.56 42.15 21.48 10.90 184.45 II. oszt .

17 V ályi  Róbert Eged Eagles 57. 53 36.29 73.46 167.28 II. oszt .

18 M linkó M árton Eged Eagles 49. 15 23.37 83.32 155.84 II. oszt .

19 Szal m a G ábor A SE 48.08 75.65 29.08 152.81 II. oszt .

20 Szabó Péter A SE 48. 90 14.72 86.52 150.14 II. oszt .

21 Lázár  G ábor Eged Eagles 65. 00 25.38 59.73 150.11 II. oszt .

22 V értes Balázs C ross C ountry 19.13 25.38 62.24 32.40 139.15 II. oszt .

23 Szal óki  Zoltán Eged Eagles 55. 63 28.77 50.21 134.61 II. oszt .

24 Á kos Zsuzsa A I RBO RN 16.73 7.43 19.13 34.71 47.49 125.49 II. oszt .

25 Pereczes Zsol t A SE 19. 13 24.08 34.53 31.50 109.24 II. oszt .

26 Benedek Zoltán C ross C ountry 23.57 49.48 24.08 97.13 II. oszt .

M agyar Sikl óernyõs R angsor 2002

M K K R angsor -

pont ok össz.
M IN Õ SÍTÉSEged K upa N em zeti  BajnokságV ersenyzõ K LU B

27 Nika Gergely A SE 50,98 24,08 16,45 91,51

28 Navratil Ferenc SKY Klub Gyõr 19,13 22,12 49,52 90,77

29 Varga Zoltán Gödöllõi SEK 19,13 41,43 21,10 81,66

30 Farkas Tibor M átra ext rém 56,85 22,65 79,50

31 Tábor Tamás M SE 48,42 30,00 78,42

32 Bujtor Zoltán ENA IRGY 40,41 30,30 70,71

33 Fehérvár i Tibor Blue Sky SK 66,31 66,31

34 Lédeczi  Tamás Cross Country 19,13 9,33 34,53 62,99

35 Klézl i Zoltán A SE 35,36 10,10 16,41 61,87

36 Tóth Zsuzsanna A SE 19,13 19,96 16,45 4,00 59,54

37 Kovács Gyula Gödöllõi SEK 19,13 19,96 16,45 55,54

38 Szabóné K. Edina A SE 48,26 48,26

39 Kerekes Lászl ó A SE 47,90 47,90

40 Lakat os Péter SIVA BU 10,23 6,30 29,61 46,14

41 Detki  Á rpád A SE 22,60 22,60

42 Galambos Lászl ó Kettõ SE 19,33 19,33

43 Pázmány Péter Kettõ SE 18,47 18,47

44 A mbrózi  Péter FLY A IR SE 13,40 13,40

45 A ndrási  Roland Gödöllõi SEK 6,60 6,60

46 Könczöl  M iklós RA IR Gödöllõ 5,10 5,10

47 Kreutz Lászl ó A SE 4,70 4,70

48 Nyers A ttila Gyöngyösi  SK. 2,90 2,90

A  versenyzõk rangsor pont ját 4 versenynap – ebbõl  egy kül földi verseny – és az M KK rangsor pont jainak összege adja.
A  szür kével  jelzet t napok a versenyzõk legki sebb,  a számításban nem szer eplõ rangsor pont jait jelölik.
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R EK O R D  FA JTA
M A G YA R O R SZÁ G O N  

R EPÜ LT 
 BÁ R H O L R EPÜ LT  N O I ITTH O N  N O I BÁ R H O L  TA N D EM

Szabad táv   
202 km  Bertók A ttila 1996.  

06.18. (M K K )

407 km  Bertók A ttila 

2000. jan.14 A uszt rália

113 km  M enyhárt Éva 

1993.09.12 (Elô vi lágkupa)

165 km  Rózsahegyi  Rita 

1996.01.23. A uszt ralia

42.5 km  Baráth Zoltán és 

Thuránszky Erzsébet  1984.

C éltáv   
191 km  U jhelyi  Balázs  

2002.06.29. (N yikom  K upa)

233,1 km  Bertók A ttila 

1997. jan. 5. A uszt rália

94 km  Lázár  O lga 2001.09.30. 

(M K K )

155 km  M enyhárt Éva 

1994.07.10. U SA  (V B)

Távol ság hurokr epülésben 
110 km  U jhelyi  Balázs  

2002.07.08. (M K K )

117 km  Bertók A ttila 

1997. jan. A uszt rália

102 km  M enyhárt Éva 1996.  

07.15. (M K K )

102 km  M enyhárt Éva 1996.  

07.15. M agyarország

Sebesség 100 km -es 

hurokban

30.5 km /ó Bertók A ttila 

1996.07.15. (M K K )

46,8 km /ó Bertók A ttila 

1997. jan. A uszt rália

20.7 km /ó M enyhárt Éva 

1996.07.15. (M K K )

20.7 km /ó M enyhárt Éva 

1996.07.15. M agyarország

Távol ság három szögön 
120 km  Bertók A ttila 1996.  

06.17. (M K K )

300  km  Bertók A ttila 

2000.dec.14. A uszt rália

76,6 km  M enyhárt Éva 1996.  

08.10. EB

76,6 km  M enyhárt Éva 1996.  

08.10. M agyarország

Seb. 25 km  három sz. .

Sebesség 50 km -es 

három szögön 

27.6 km /ó Bertók A ttila 

1993.08.04. N EM ZETI

19.3 km /ó M enyhárt Éva 

1996.08.10. EB

19.3 km /ó M enyhárt Éva 

1996.08.10. M agyarország

Seb.100 km  három sz.
Bertók A ttila 22.5 km /ó 

1996.06.17. (M K K )

Bertók A ttila 22.5 km /ó 

1996.06.17. (M K K )

Seb. 150 km  három szögön
37 km /ó Bertók A ttila 

1997. jan. 6. A uszt rália

Seb. 200 km  három szögön

42,4  km /ó V ILÁ G C SÚ C S! 

Bertók A ttila 2000.dec.15. 

A uszt rália

Seb. 300 km  három szögön
44,3  km /ó Bertók A ttila 

2000.dec.14. A uszt rália

N yert m agasság  
2536 m  K utasi  Ferenc 

1993.08.03. N EM ZETI BA JN .

3900 m  K utasi  Ferenc 

1993.07.09.  U SA

1951 m  M enyhárt Éva 1995.ápr. 

22. 

2450 m  Rózsahegyi  Rita 1995.  

U SA

Érvényes sárkányrepül õ rekordok,  2003.  január 15.

R EK O R D FA JTA
M A G YA R O R SZÁ G O N  

R EPÜ LT
 BÁ R H O L R EPÜ LT  N Õ I ITTH O N  N Õ I BÁ R H O L  TA N D EM

Szabad táv  
185 km  Sim onics Péter 

2000.05.30. M K K  

319,2 km  Forgó 

Szilárd 2002.  11.26. 

Brazília 

58 km  Szabóné 

K oleszár  Edina 

1999.04.05. M K K  

58 km  Szabóné 

K oleszár  Edina 

1999.04.05. M K K  

87 km  D etki  

Á rpád 2002.  

06.29. N yikom  

K upa

C éltáv  
172 km  Forgó Szilárd  

2000.05.30. M K K  

281 km  Forgó Szilárd 

és

Sim onics Péter  2002.  

11.21. M K K  

49 km  Szabóné 

K oleszár  Edina 

2002.05.03. Eger 

K upa 

49 km  Szabóné 

K oleszár  Edina 

2002.05.03. Eger K upa 

Távol ság hurokr epülésben 
65 km  V arga D énes 

2002.07.09. M K K

107,8 km  Forgó 

Szilárd és Sim onics 

Péter 1999.  07. 04. 

A uszt ria V B

 

Távol ság három szögön
50,5 km  Lázár  G ábor 

2000.05.25. M K K  

113 km  Bocsák Béla 

1996.08.17. Svájc

N yert m agasság
2030 m  Szabó Ernõ 

1999.04.09. M K K  

2238 m  Sim onics 

Péter 2002.11.21. 

Brazília 

Érvényes si kl óernyõs rekordok,  2003.  január 6.

to
ll0

3
0

2
.q

xd
  2

0
0

5
.0

7
.2

3
.  2

0
:0

6
  P

a
g

e
 4



A siklóernyõs GOLD EAGLE MEDAL

azaz aranykoszorú teljesítményjelvény,

amelynek jelképe egy FAI koszorúval

övezett sas, az FAI siklórepülõket össze-

fogó bizottságának a CIVL-nek sportkó-

dexében, mint a siklóernyõs teljesít-

ményjelvények harmadik fokozata sze-

repel. Teljesítéséhez a sportkódex elõírja

100 km táv, 5 óra egyfolytában repült

idõ és 2000 méter nyert magasság teljesí-

tését. A jelvény kiadása az illetékes or-

szág szövetségének jogköre. A teljesít-

mény elemeit lehet kül9ön repülések so-

rán teljesíteni, de  a jelvény megszerzé-

séhez dokumentálni és igazolni kell. A

táv igazolására a GPS, és/vagy táviga-

zoló lap fotóval az MRSZ-be leadva al-

kalmas. Az 5 órát a startkönyvben a ve-

zetõ pilóta igazolhatja. A 2000 m-hez a

hazai sportszabályzat értelmezésében a

továbbiakban barogramhoz ragaszko-

dunk (CIVL) elõírás, de ez lehet a GPS

barogramja, ha a pontatlanság levonása

után is megmarad a tisztán nyert 2000

méter. Az alábbi táblázatban az eddig

kiadott, és az MRSZ-ben meglévõ igazo-

lások alapján rögzített arany sas teljesíté-

seket foglaltam össze (korábban sajnos

elég laza igazolásokat fogadott el az ille-

tékes szakbizottság). Az utolsó sorokban

az MRSZ-nek leadott további ARANY

SAS dokumentációk követhetõek nyo-

mon. Ha valaki úgy gondolja, hogy az õ

teljesítménye kimaradt, jelezze az

MRSZ-ben. Amennyiben a feltételeket

teljesítette, a jelvényt számára is kiadjuk,

de a számozást igyekszünk megtartani.

A 200 km átrepülése az arany SAS

mellé gyémántot is jelent, így a táblázat-

ban nyomon követhetõ az MRSZ nyil-

vántartása (a pilóták bejelentése) alapján

a GYÉMÁNTOK állása is. 

Az ARANY SAS jelvény és a hozzá

tartozó GYÉMÁNT elismerés az MRSZ

díjkiosztóján kerül átadásra. Gratulá-

lunk a teljesítményt elért pilótáknak.
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A rany G yém ánt N ÉV TÁ V  (km ) dát um ID Õ dátum M A G . (m ) dát um

1 Tiboldi A ndrás  110 1994.07.23. ? ? ? ?

2 Pálfi B. G ábor  114 1994.08.05. ? ? ? ?

3 Sim onics Péter  

4 Szûcs Zoltán ? ? ? ? ? ?

5 Polyák G yula ? ? ? ? ? ?

6 K ubicsek A ttila 110 2000.04.24 ? ? 2105

7 Szabó Péter  118 2001.04.29. ? ? ? ?

8 Szabó Ernõ  116 2001.05.03 2030 1999.04.09.

9 Tasi  Péter 105 2000.04.21. 5 óra 2000.04. 21

10 1 Forgó Szilárd 228 2001.11.27. 8 óra 7 p 2002.11.21. 2173 2002.11.21.

2 Sim onics Péter  281 2002.11.21. 8 óra 7 p 2002.11.21. 2238 2002.11.21.

11 3 Tam askó G ábor 260 2002.11.28. 7 óra 24 p 2002.11.28. 2495 2002.11.28.

A rany G yém ánt N ÉV TÁ V  km dátum ID Õ dátum M A G . (m ) dát um

H olló A ttila 130 2002.07.23.

Tábor  Tam ás 111 2002.  07.06

A z M R SZ-nek leadot t további  dokum ent áci ók

Arany Sas Hungary

MRSZ díjkiosztó 2003. március 1-

én

a Budapesti Mûszaki Egyetem

E épületében!

Ahogyan az évek óta lenni szokott, a repülõsportok

éves értékeléseként ismét központi díjkiosztó lesz

az elsõ márciusi szombaton.

A sárkányosok tavaly csak 2 új rekordot repültek,

de a siklóernyõzés talán legsikeresebb évét köny-

velheti el. Nemcsak azért, mert Forgó Szilárd és

Simonics Peti világrekordot repültek, hanem mert ezen

túl is 7 új siklóernyõs rekord született, 3 gyémánt kerül átadásra,

2 új aranykoszorú jelvénnyel, és négy magyar szervezésû  sikeres

versennyel, amelybõl az MKK díjátadása és a Nyikom Kupa ku-

paátadása is ezen a díjkiosztón fog zajlani. 

A magyar siklórepülés nemzetközi FAI diplomái is itt ke-

rülnek hivatalosan átadásra.

Idén tehát a siklórepülés súlyának egfelelõen

mutatkozhat be a többi repülõ szakág

elõtt.

Siklóernyõs szakági érteke-

zlet

Tisztelt Siklóernyõsök ! Szakmai vezetõk! A Siklóernyõs Szakág 2003.

03. 08-án tartja következõ szakági értekezletét. Várható kezdési idõpont: 10:00

óra. Helyszín:  MRSZ tárgyalóterem, Budapest, Dagály u. 11. A meghívókat, a ter-

vezett napirendi pontokkal, a kezdési idõ pontos megadásával postai úton fogjuk

továbbítani.Siklóernyõs Szakbizottság
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Az elõadás az ASE-esték keretében

hangzott el, úgy gondolom, nem

haszontalan, ha összefoglalom és

megpróbálom szerkesztetten is

közreadni az ott elhangzottakat.

Amely 90 percben 1000 óra ter-

mikelési tapasztalatait próbálta

összesûríteni.

Amióta szárnyat bontottam, pedig van

annak már 25 éve is, akár motoros, akár

motor nélküli sárkánnyal, vagy legújab-

ban siklóernyõvel, számomra a túrare-

pülés, vagy a legkutyaközönségesebb

utasvitel sem jelentett mást, mint megra-

gadni a láthatatlant, a négy elem a Nap,

a Szél, a Víz és a Föld által meghatáro-

zott ötödik varázslatot: a termiket.

Elsõsorban nem a termik meteoroló-

gia elõadásokon rendszeresen meghall-

gatott jellemzõirõl szeretnék beszélni,

hanem azokról a gyakorlati aspektusai-

ról, amelyeket emelkedésünkhöz fel-

használhatunk, vagy amellyel a bennük

rejlõ akadályokat legyõzhetjük.     

1. A termik keletkezése.

Itt és most a termikrõl nem mint adia-

batikus feláramlásról, hanem egyáltalán

bármilyen módon való emelkedõ légbu-

borékról beszélek, eltekintve a levegõ

turbulenciák okozta vertikális (függõle-

ges) irányváltozásaitól.

Annál a felszálló buborék, vagy ter-

mikkéményben áramló légmozgás ugya-

nis sokkalta bonyolultabb, minthogy hõ-

csere nélküli állapotnak foghatnánk fel.

A termik már keletkezésében is megva-

lósítja a meteorológia legjellemzõbb vo-

nását a sokszínûséget. Ha a gyakorlat

számára egyszerûsíteni akarjuk, akkor a

termik keletkezésének kiváltó okait kell

összefoglalnunk. Az idegen szóval trig-

gernek elnevezett kiváltó okokat én négy

csoportra osztom: hõmérséklet különb-

ség, nedvességtartalom különbség,

áramlási hatások, földi sajátosságok.

A vertikális légmozgások már a legki-

sebb keveredés hatására is megkezdõd-

nek, mert a földfelszín felett a légréteg el-

helyezkedése miatt a kisebb sûrûségû le-

vegõ alul helyezkedik el, ezért tökéletesen

stabil állapot szinte sohasem fordulhat

elõ. Ezért azt kell mondanunk, hogy ter-

mikmentes idõ nincs, csak a termik kiala-

kulás szempontjából kedvezõtlenebb, és

nem azt kell mondanunk, ma van, vagy

lesz termik, hanem hogy a termik kialaku-

lásnak a körülmények jobban kedveznek.

Ez általában sûrûbb, nagyobb feláramlási

sebességû, vagy nagyobb kiterjedésû ter-

mikeket jelent, míg az elõzõ szûk, gyenge,

vagy ritka termikképzõdést.

Ha a termik kiváltódásának oka a fel-

szín hõtároló, hõvezetõ, hõátadó tulaj-

donságai, vagy a hõsugárzás esetleg hõ-

áramlás révén a talaj felett a környezeté-

hez viszonyítottan jobban megmelege-

dett légtömeg hõmérséklet különbsége

által okozott sûrûségkülönbség, akkor a

talajról a buborék összetett mozgással

szakad el. A melegedésbõl már eleve ki-

alakul egy a melegebb légtömegben való

örvénylés, és az elszakadás és emelke-

dés okán a föld északi felén a jobbkéz-

szabállyal modellezhetõ perdületet ad a

buboréknak. 

1. ábra. Buborék belsõ áramlás

Mivel a mozgó gáztömeg és a mozgás

függõleges sebessége nem jelentõs ezért

a felfelé áramlás (felülrõl szemlélve) óra-

mutató járással ellentétes forgása jelen-

téktelen, megítélésem szerint nem érzé-

kelhetõ. Tehát mindegy, milyen irány-

ban körözünk benne, az nem javítja a

termikelés hatékonyságát. Annál érez-

hetõbb örvénylés a buborék belsõ moz-

gása.

Mi a legjelentõsebb oka a földfelszín

feletti egyenlõtlen felmelegedésnek? A

felület hõelnyelõ, fényvisszaverõ képes-

sége, nedvességtartalma és a besugárzá-

si szög mellett még számtalan befolyáso-

ló hatás teszi igen bonyolulttá a körül-

ményeket (pl. vendéghõ, levegõ összeté-

tel változás, párolgás, stb). Ezért csak

markáns esetben lehet látjelek alapján

megállapítani a termikforrás helyét, de a

szín, anyag, dõlésszög különbségek vál-

tási helye valószínûleg hõmérsékleti

trigger, azaz az eltérõ hõtulajdonságok

miatt kiváltó pont lehet.

2. ábra. Szintkülönbség,

dõlésszög–besugárzás, párolgás–melegedés

Sokszor elõfordul, hogy a tanult meteo-

rológiai törvényszerûségek visszájára

fordulnak, például a felület hõenergia

visszaverõ képessége az albedó általá-

ban minél nagyobb, az a felület annál ke-

vésbé melegszik fel ezáltal kedvezõtle-

nebb a termik képzõdésre. Azonban el-

képzelhetõ olyan állapot, amikor a beesõ

és visszavert fénysugár a kétszeres su-

gárzási hõvel a visszaverõ felület feletti

légtömegnek nagyobb energiát ad, mint

Az ötödikAz ötödik

elemelem
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amit a környezõ légtömeg a szomszédos

felülettõl hõvezetéssel kap. Meredek

beesésû déli lejtõk friss hófoltja mûköd-

het így termikforrásként a kora tavaszi

hegyoldalakon. 

A hõmérséklet-különbség trigger lé-

tezhet a magasban is. Napsütötte tarló-

tûz-füst délnyugati szélben a szél felõli

napos oldalon a fehér füst visszaverõdé-

sébõl plusz hõt nyerve a magasban vál-

tott ki kiszámíthatatlan vaj sima emelést

a tûz keltette füst belsejében érzékelhetõ

turbulens emelés mellett.

A nedvességtartalom különbség is je-

lentõs sûrûségkülönbséget eredményez,

de általában a nedves felületek a párol-

gás révén hõt vonnak el, ezért ritkábban

találkozunk termikkiváltó (helyesebben

emeléskiváltó) hatásukkal. Nem pontos,

de mert az átlag siklórepülõ mindent

termiknek nevez ahol csipog a vario,

most az emelkedõ buborék fajsúly kü-

lönbsége alapján való emelkedéseket

mind így tárgyaljuk. Ahol a felület azo-

nos párolgást, de a levegõ nagyobb ned-

vességtartalmát feltételezi, az egységnyi

térfogatban kisebb súlyt jelentõ nedves

levegõ feláramlást okoz. Gyakran ezek a

feláramlások okozzák a legtöbb fejtörést,

indokolatlanul emelésbe botlunk és nem

tudjuk visszaszármaztatni az okát. Az

emelkedõ páragomolyok egyenletesebb,

de gyengébb emelések forrásai, szinte

csak akkor válnak láthatóvá, amikor a

magasban a nagyobb páratartalom miatt

elõbb csapódnak ki a felhõalapnál, így

csalhatatlanul utazhatunk egy emelkedõ

párafoszlány fölé, ott biztos emelést ta-

lálhatunk. Vigyázat, az aktív felhõ ha-

rangja alatt ez már beszívódással jár!

Ha az áramlási hatásokat vizsgáljuk a

termik kiváltás szempontjából, akkor

alapvetõen a lépcsõszerû képzõdmé-

nyek,  vagy örvénykeltõ akadályok jö-

hetnek szóba. A tapadás következtében

a felszínen guruló könnyebb fajsúlyú

(kisebb sûrûségû) buborék egy lépcsõ-

nek ütközve elpattanhat és a levegõ gra-

diensének függvényében gyorsuló emel-

kedésbe kezdhet.

3333....    áááábbbbrrrraaaa.... Reggeli gradiens, tereplépcsõvel

Ha az áramlás északi és a gerinc, ami

mentén repülünk déli, a besugárzás ha-

tására jobban megmelegedett légpárnát

épp a LEE oldali rotor szakítja fel, stabil

emelõteret biztosítva a szélárnyékos ol-

dalon. Ez azonban erõsebb szél és gyen-

gébb besugárzás esetében lehet veszé-

lyesen dobáló izgõ-mozgó, nehezen ki-

körözhetõ feláramlás is.  Az elõzõ esetre

már láttunk példát a Szársomlyón, ami-

kor egy késõ délutáni napon az északi

lejtõszélben az északi oldalon lejtõzõ

sárkányok mellett megjelentek a déli ol-

dalon a rotor által kiváltott enyhe stabil

emelésben nívó felett vitorlázó szárnyak

is. Elsõ ránézésre nem lehetett tudni, ho-

gyan lehet, hogy egy hegy mindkét ol-

dalán egyszerre lehessen lejtõzni.

4444....    áááábbbbrrrraaaa.... Rotorszél által felszakított termik

Amikor azonban a szél a nap irá-

nyából fúj, az áramlás a terep változá-

sai miatt a megfúvás irányától függõen

borotválhatja fel a termiket. Sokszor a

lejtõ dûznijének éppen nem a szélfelõ-

li "logikus" oldalán találjuk a meg-

nyugtató elcsavarásra lehetõséget adó

termiket, hanem épp a "hátas" oldalon.

Ne feledjük, ez az ötödik elem, mindig

a Nap, a Szél (erõ, irány), a Víz (ned-

vességtartalom) és a Föld által megha-

tározott. Nézzük honnan süt, honnan

fúj, mi hûti (fûti - vendéghõ), mi téríti

el.

5555....    áááábbbbrrrraaaa.... Dûznihatás oldalszélben

A talajon lehet olyan formáció, amely az

áramlást felgyorsítja, vagy lassítja. Egy

dûzni a lejtõn, vagy talajon a felgyorsí-

tott levegõ miatt felszakíthatja a ter-

miket. Lehet ez a mozgás-trigger egy jár-

mû, egy arató tarktor, vagy egy leszálló

sárkány is. A felszínen nem egyforma

módon segít a termik indításában a fel-

gyorsuló áramlás, vagy a beforduló ro-

tor. 

Modellezzünk csak egy lakótelepet,

ahol a szél a házfal mentén bekanyaro-

dik.  A jobbra forgató akadály mellett a

Coriolis erõ emelni igyekszik a légtöme-

get, balra forgatás inkább a talajhoz szo-

rít. Ha kiváltó ponton vagyunk, na-

gyobb biztonsággal utazhatunk a jobb-

forgató hatás felé. Vízpart, vagy tavak

esetén, erdõbeszögellésnél, falvak szeg-

letében ha választani kell, a jobbra forga-

tó hatású szegleteket keressük.

6666....    áááábbbbrrrraaaa.... Emelés-kiváltó szegletek

A Földi hatások közül a forgásból faka-

dó hatások a déli féltekén fordítva mû-

ködnek, a légréteg súrlódásából adódó

hatások a magasság változásával irány

és sebességváltozást okoznak (Ekman

spirál), a Föld felszínének makro hatásai

a levegõ hullámzását, az északi féltekén

a délivel ellenkezõ irányú eltérítõ hatást

eredményeznek, nem beszélve a termi-

kus hullámhatásokról és a helyi

makrometeorológiai jelenségekrõl (fõn,

bora, misztrál stb.) amelyek tárgyalása

maga külön fejezetet érdemelne. 

Példaként csak egy földi triggert em-

lítek, ami termik kiváltó hatást eredmé-

nyez, mert hazánkban gyakran kihasz-

nálható balatoni jelenség és ez a parti

szél.

7777....    áááábbbbrrrraaaa.... A parti szél termikindító hatása

toll0302.qxd  2005.07.23.  20:06  Page 10
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2. A termik alakja

A termik felfelé áramló meleg légtömeg.

Alakját folyamatosan változtatja, egy

feláramló buborék legjellemzõbb adatai

az átmérõje, a feláramlás átlagos sebes-

sége, a belsõ áramlási viszonyai és a bu-

borék magassági mérete is állandóan

változnak, ráadásul a keletkezés körül-

ményei, amelyekrõl már láttuk mennyi-

re sokszínûek, meghatározzák kiinduló

alakjukat és paramétereiket. 

Nincs átlagos buborék, a kihasznál-

hatóságot a megfelelõen nagy átmérõ és

feláramlási sebesség biztosítja. Abból

kell kiindulnunk, hogy a buborék a sok-

irányú örvénylõ mozgás miatt valame-

lyest tartja lekerekített formáját, és felfe-

lé haladva a csökkenõ nyomású környe-

zet hatására általában növekednek mé-

retei.

Felülnézetben általában szabálytalan

körféleként képzeljük el a feláramlást,

pedig legtöbb esetben több magból áll,

és a magok helyzete és erõssége az egész

termik mozgásának sebességétõl és a

termodinamikai, valamint aerodinami-

kai hatásoktól függ. A Coriolis hatás mi-

att a termikmagok lassan elfordulnak,

ami eredményezheti egy fordulóváltás

esetén azt a képzetet, hogy érthetetlenül

mellétekerünk a korábban precízen kita-

pasztalt magnak. 

8888....    áááábbbbrrrraaaa.... Több magvú termik felülnézete

Oldalról szemlélve a termik felfelé

áramló cigarettafüsthöz hasonlatos, de

ne feledjük el, hogy ellentétben azzal a

termik a környezeténél ritkább közeg, ez

pedig a belsõ örvényléssel folyamatos

beszívódást biztosít, így bizonyos zónák

beleáramlanak a felettes légrétegbe, így

a termik aktív zónája horizontális beszí-

vódást okoz. Nagy tapasztalattal rendel-

kezõ pilóták elbeszélései alapján a ter-

mik mellett elhaladó szárnnyal e beszí-

vódási jelenség miatt mással nem indo-

kolható szárny irányú csúszást észleltek.

Ennek tapasztalataként a sikló szárny ol-

dalirányú kúszásakor a mozgás irányá-

ba fordulva megtalálják az elmászást

okozó kihasználható termiket. 

A cigarettafüst környezeténél sûrûbb

lévén áramlásával eltolja magától a kör-

nyezetében lévõ közeget.

9999....    áááábbbbrrrraaaa....    Termik oldalnézete

A talajon guruló termik alakját befo-

lyásolják a tapadás erõi, az elszaka-

dást okozó jelenség pedig meghatá-

rozza a feláramló mezõ kezdeti alak-

ját. Lehetséges a talaj közelében piskó-

ta alakban elnyúló emelést találni,

amelyben körözés helyett egy ideig a

nyolcasozás hatékonyabb.  Az egy-

mást erõsítõ hatások miatt az emelõ-

zóna legjellemzõbb értéke az áramlási

sebességek függõleges eloszlásának

ábrázolása gyakran alkalmazott mód-

szer a termik jellemzésére. Ezt gyak-

ran összekötik a termik feláramló zó-

nája hatására kialakuló leáramlási

szektor termikkel együtt való jellem-

zésével, és ez helyes, hiszen fontos in-

formációkkal szolgál a termik jellegére

a megközelítéskor, és a termikel-

hagyáskor várható jelenségek elõjelzé-

sére. Például egy szûk erõs termiknek

általában szûk, erõs leáramlása van,

ami turbulens és kényelmetlen ter-

mikelhagyást feltételez, és a pontatlan

körözést komolyan megbünteti erõs

dobálásai miatt. Siklóernyõnél elkép-

zelhetõ, hogy a terheletlen szárny kap

erõs csukást hatására és ez kifordít a

termikbõl. A nagy átmérõjû egyenle-

tes feláramlási gradiens széles leáram-

ló zónával párosul, ahol a leáramlás-

ban visszafordulni sokszor nagyobb

veszteség, mint a következõ emelésig

siklani (fõleg, ha mellévitorlázunk az

emelõtérnek).  Az emelõzóna helye a

termik mozgásával van összhangban

ezért errõl a késõbbiekben lesz szó.

11110000....    áááábbbbrrrraaaa. Termik sebesség-gradiense

A termikkémény legtöbbször több csa-

tornából (lábból) indul, különbözõ se-

bességû és átmérõjû feláramlásokkal.

Elképzelhetõ, hogy a trigger maga a

termik elszakadása, és ez azt eredmé-

nyezi, hogy a termikképzõdés is folya-

matosan halad a talajon, akár kilomé-

tereken át az elszakadási pont vonul

alattunk a talajon. A több láb általában

egy közös kiszélesedõ és megerõsödõ

oszlopban egyesülhet és többnyire egy

zónában csatlakozik a belõle táplálko-

zó felhõhöz.  Sokszor nem a legerõ-

sebb lábra találunk, és ha lenne mer-

szünk és módunk körbejárni, a talált

emelésnél jóval erõsebb magot is talál-

nánk viszonylag közel. Nagyobb sik-

lószámmal,  vagy segédmotorral ez

kockázatmentesebb, és a gyorsabb fel-

emelkedés miatt gazdaságosabb repü-

lést eredményez. 

Sokszor elõfordul, hogy a széllel

sodródó termikrõl termiknyakak vál-

nak le, amelyek kevésbé dõlnek, vagy

épp kinövések keletkeznek, amelyek

éppenhogy jobban elsodródnak. En-

nek számtalan oka lehet, a belsõ áram-

lási viszonyokból adódhat, a belsõ in-

homogén állapot miatt egyes részek

eltérõ melegedése, vendéghõ, párol-

gás, stb. Nem biztos, hogy tudjuk az

okát, az eredményt is csak tapasztal-

juk, sok együtt repülõ boly megrajzol-

ja az esetleg nyakként leváló felemel-

kedést, vagy az elsodródó fõágat.

(folytatjuk)

Guriga

11111111....    áááábbbbrrrraaaa.... Termikláb, nyak kinövés, elsodró-
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M
ár nagyon fáradtak

voltunk. Az év vé-

gére és év elejére

f e l h a l m o z ó d o t t

munkától jó egy ki-

csit elszakadni, fel-

lélegezni. Így indultunk neki a tavalyi jó

tapasztalat alapján Monacónak. Nehezen

tudtuk eldönteni, hogy kivel menjünk, de

a beígért UL szakági értekezlet (amit ké-

sõbb elmosott a hó) döntött helyettünk.

Rácz Bali Enairgy-kus csapatába sorol-

tunk. Az út elég körülményesen indult.

Az utolsó pillanatban szükség lett még

egy kocsira, majd az 1200 kilométeres

úton a nagy ködben elvesztettük egy-

mást. De amikor megérkeztünk, Balázs

(aki pár nappal korábban már elõrement)

kissé idegesen, de megkönnyebbülve kö-

zölte a többiekkel, hogy megvagyunk.

Nem értettem az aggodalmát, hiszen ve-

lünk baj nem történhetett, hiszen velünk

volt a szokásos mákunk: a Malac. 

Így megérkeztünk és a nagy feszültsé-

get gyorsan levezettük, felrohantunk a

hegyre repülni. Így kezdõdött…

Jó újra látni a pálmafákat, a tengert és

fõként a napsütést. Lelkesen mutogatjuk

egymásnak a fentrõl oly karcsúnak tûnõ

leszállót, a hegyoromra épült szállodát a

Vista Palas-t, na meg az alattunk elterülõ

Monacói hercegséget. S bár a tavalyi szõ-

nyeg ugyancsak amortizálódott, azért ez a

starthely még mindig király.

Az elsõ startokkal mindjárt fent lehet

maradni, aki gyorsan pakol, annak jut

még a késõ délutáni termikekbõl, és janu-

árban tekereghet kedvére. Hamar kiderül,

hogy új, nagyobb felületû ernyõm, amit

Egyenletesen tekertem felfelé egy laza

termikben, egy kilométerrel az afrikai

Zambézi völgy fölött. Pihentetõ és har-

monikus volt ez a repülés, ahogy a be-

ülõbõl körülnézve elém tárult a csodála-

tos látvány! Lent a meredek dombolda-

lakat egy kelet felé futó szakadék hasí-

totta végig a Kariba tótól egészen

Mozambikig. A völgyekben gaboname-

zõkkel körülvett apró falvak bújtak meg,

s jótékonyan elrejtette õket az érintetlen

afrikai vadon. A terület kultúrája épp

annyira érintetlen, mint a harmonikus

táj, melybe belesimul. Az ámulatból var-

ióm békés csipogására felelõ éles vijjo-

gás zökkentett ki. Felnéztem és egy Ko-

ronás Sas üdvözölt. Egy kicsivel elõttem

repült, a bal oldali szárnyvégnél. Vicces

volt, ahogy forgolódott és kereste a csi-

pogás eredetét. Siklott mellettem, nyakát

nyújtogatva vizsgálgatta siklóernyõmet.

Nem mutatott semmi agressziót csak

természetes kíváncsiságot. Õ is lekötötte

az én figyelmemet. Ahogy néztem, túl-

ságosan megdõltem a beülõben és az er-

nyõm önálló útra indult. A sas hatalmas

volt, majdnem két méter széles, szemei

ragyogtak, ahogy rám nézett. Karmai be

voltak hajlítva, de lelki szemeimmel már

láttam szakadni az ernyõmet. Talán a

színek kelthették fel az érdeklõdését,

egy világoskék Sky Lifttel repültem,

amin nagy neonzöld folt virított. Kitért,

majd utánam lendült, mintha csak tá-

madni akarna, és alig egy méterrel elõt-

tem, visszavette a vezetõ pozíciót. Nem-

sokára fokozatosan megkerült, ismét

vijjogott majd elfoglalva elõbbi

helyét a bal szárnyvégen,

együtt emelkedett velem a

termikben. Álombéli pilla-

nat volt ez: együtt szár-

nyalni Afrika egén

egy hatalmas ragado-

zó madárral, aki köz-

tudottan a természet

legjobb pilótája! Nem tudtam fékezni ki-

törõ jókedvem, és fütyörészni kezdtem

egy boldog termik-dalt! A sas nem sértõ-

dött meg azon, hogy zenei téren abszo-

lút tehetségtelen vagyok. Produkciómat

újabb vijjogással jutalmazta. Ekkor az

álom megtört, kísérõm bal fordulót indí-

tott, én pedig a már megkezdett kört to-

vább tágítottam jobbra. A kör túloldalán

szembetalálkoztunk, kiterjesztett szár-

nyaival egyenesen felém száguldott! A

sebességkülönbségünk olyan 70 km/h

lehetett. Hirtelen észrevette, hogy elszá-

mította magát, felhúzott majd bukóre-

pülésbe ment át, hogy elkerülje az er-

nyõmet. Éppen, hogy csak elkerültük az

ütközést, biztos, hogy egy méteren belül

voltunk. Elõször elhûltem, késõbb meg-

könnyebbültem. Hát ez magas labda

volt! Körülnézve már nem láttam a sast.

Eltûnt, de éreztem, hogy ott van valahol.

Figyelmem visszatért a termikhez, s csak

egy dolog térítette el megint: ismét meg-

éreztem a jelenlétet. Az érzés az iménti

esetre emlékeztetett, mintha vezetne va-

laki…ott fönn. Felnéztem és meg mertem

volna esküdni, hogy a hatalmas Koronás

sast látom, ahogy egy merülõ orsót befe-

jezve visszaveszi a vezetõ pozíci-

ót. Merülõ orsó? Vajon tud õ

olyat? Ez lehet, hogy illúzió volt,

de egy biztos: ennek a

repülésnek az em-

léke mélyen be-

lém vésõdött. Ta-

lán ilyen lehet a

siklóernyõsök

paradicsoma!

Mark Bailey

EEEEEEggggggyyyyyy      mmmmmmaaaaaallllllaaaaaacccccc

mmmmmmoooooonnnnnnaaaaaaccccccóóóóóóiiiiii      kkkkkkaaaaaallllllaaaaaannnnnnddddddjjjjjjaaaaaaiiiiii
A sasA sas
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végre nem terhelek felül, mindenki fölé

emel, és a gyenge buborékok tetején min-

den kupolát megnézhetek felülrõl. Zse-

bembõl kikandikál a Malac, neki is tetszik

a látvány. Akik utánam startolnak, mind

elõttem szállnak le, én utoljára merülök el,

és érek a szó szoros értelmében partot. Hi-

ába, no: Malacom van.

Az antibiotikum, amelyet Tél Apó az avi-

atikus bacilusra talált ki, ezen a héten itt is

hatni kezd. Az északi áramlást csak né-

hány napon töri át a déli napsütés és a

tenger áramlást-visszafordító ereje. Emi-

att a nyolc nap helyett csak négybõl sike-

rül repülnünk, így a túra fajlagosan drá-

gább és hangulatában sötétebb. 

Azonban látványt és élményt, kikap-

csolódást és pihenést sokunknak így is

bõven ad, bár többet szeretnénk repülni.

Néha kiveszem a zsebembõl a Malacot,

mert látnia kell, ahogy salgótarjáni bará-

tunk, a Köves Ligetek felõl kirepül a víz

fölé, és ott a legegyszerûbb elembõl a zsi-

nórokba gabalyodik, amikor már min-

denki azt hiszi, most már a végsiklás kö-

vetkezik. Végsiklás, de negatívval és réz-

fúvósokkal.

Azután az se semmi, ahogyan a heli-

kopter fogantyúi kézben vannak, de

mondhatnám úgy is Kézinek ügyes keze-

iben. Vezetett negatív, sztohasztikus moz-

gás nélkül. „Gabikám, gyere a víz fölé”

hallja mindenki, kivéve Gabit, aki azon-

ban süketen is jókezû.

A másik Gabi úgy tekeredik a víz fe-

lett, mint aki most lépett ki Oz meséjébõl.

Csodák csodája, hogy szárazon meg-

ússza, mert a nedves Szalmát hosszú ide-

ig kellene szárogatni. Végül határozottan

eltépi a fékzsinórt, és mosolyogva leszáll.

Nincs itt cicó! 

„Gurigám, akarsz valamit húzni, ha

igen fordulj a víz fölé…” „… aha látom

nem akarsz…”. Hát az elõzõ túlhúzott

spirál után úgy döntöttem, kicsit jobban

fogom tisztelni a Divinet, bár a felhõ alat-

ti csukást végül is magától oldotta meg.

De most mégsem kezdenék bele egy

újabb rock and roll-ba..

Inkább az volt az én világom, amikor

egy szép kupolájú Szabad Ismeretlennel

(nem értem miért nem használják magyar

fordításban a Free X-et), alatta a jól ismert

Zsolttal tekeregtem az imént felhõalapig.

Nem féltem, mert tudtam „bajba jutott

ember fián nem segít más, csak Fábián”.

A kaxiári fordulót azonban senkinek

nem ajánlom, mert a hegyközeli termikek

azt nem szeretik. Ezt a szót nem a reptech-

nikai szótárban tanultam meg, hanem a

kórházban, ahol így nevezte a kínai-

néger-francia orvos feltalálójáról azt a di-

agnózist, amellyel az jár, ha nem jön ki a

lejtõ melletti termikfogás. Ha nem érted,

nem baj, gyere továbbképzésre az

Enairgy-be, ott megmondják. Gyors

gyógyulást Gyula! 

Az sem tanácsos, hogy ellentmondj az

ország leg-Energikusabb oktatójának. Aki

nem hallgat rá, azt egy speciális ponty át-

ka (a Ráczé) éri utol, és a szép karbon si-

sakja bánja. Én nem is mondok neki el-

lent, úgyhogy betartva az utasításait biz-

tonsággal csukódik ernyõm fele a start

után, majd nyílik magától és az utolsó na-

pon nyugodtan követem a legnagyobb pi-

lóták tudását, és tanácsára a starthelyen is

össze tudom pakolni a felszerelésemet. 

Ezen a túrán tanultam meg, hogy az

utolsó mondatok gyûjteményében szere-

pelnek a következõk is: „na ezt a fullt még

meghúzom…”, meg a „dehogy viszem le

háton az ernyõmet, ha már feljöttem a

starthelyre…”

Sokan húztak ezen a túrán elsõként

embereset, de a vízbe nem emiatt esett aki

esett, és azt kell, hogy mondjam, komoly

veszélyben senki sem volt ezen a héten.

Velünk volt a Malac, aki túl az elsõ negatí-

von is úgy érezhette ezen a remek Divine-

on, hogy itt most õ a malacok királya. 

És mi mindent látott itt még a disznó

szeme? Hát igen volt itt tandem húzoga-

tás, sõt olyan nap is volt, amikor Zsuzsi le-

nyomott minket, ha ezt a malac nem is-

merné be, lehet, hogy holnap nem kapna

kukoricát.

Szóval jókat repültünk, sokat napoz-

tunk, kirándultunk orkánszerû szélben,

és ráértünk megnézni a nevezetességeket.

De azért jobb lett volna, ha a monacói

tél helyett a szokásos téli nyárban minden

nap órákat repülhettünk volna.

No nem baj, majd jövõre…

Vagy egy új enairgybombával talán

még idén bejöhet sokaknak egy télvégi

Castelluccio…

Reméljük, Malacuk lesz.

Guriga 
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Valószínüleg elõfordult már ve-

letek, hogy egy hidegfront utáni

napon kimentetek a starthelyre,

hogy megrepüljétek elsõ nagy

távotokat, de ami kint fogadott

titeket egybõl elvette a kedvete-

ket a repüléstõl. Brutál erõs szél

és durva termikek, melybe csak

a tapasztalt öregrókák startol-

nak el. Este meg hallgathattátok

a pletykákat kik repültek 100km

felett.

Sajnos én is azok az õrültek közé tarto-

zom akik ebben az idõben repülnek és

bevallom, ebben az idõben nem mind-

ig érzem jól magam a bõrömben és az

ilyen napokon a majré is gyakran kísé-

rõtársam. A 6 éves versenyzõ pályafu-

tásom alatt megfordultam jó néhány

helyen Európaszerte és gyakran repül-

tem a fent említett viszonyok között,

de voltam egy helyen, mely gyökere-

sen különbözött a többitõl, ez a hely

nem más mint Piedrahita.

Piedrahita  Spanyolország szívében

található kb. 200km-rel nyugatra Mad-

ridtól. A mindössze néhányszáz lelket

számláló települést a nap által sárgás-

barnára színezett véget nem érõ síksá-

gok és fennsíkok veszik körbe és to-

vább nyugatra a Castiliai hegység ve-

szi  kezdetét. A falu mérete senkit se

tévesszen meg ( kb. fele akkora mint

Fót) ugyanis minden megtalálható itt

ami szem szájnak ingere kezdve az

óriás supermarkettõl a kisebb butikok

és kocsmákig minden. Az árak ugyan

azok mint itthon, így már 10 euróért is

megszállhatunk a helyi diákszállón

reggelivel együtt. Ezt a helyet akár be-

csukott szemekkel is meg lehetne ta-

lálni, ugyanis itt kelepelnek a gólyák,

de nem csak egy kettõ, hanem százá-

val szakértenek a faluban található fá-

kon, háztetõkön és antennákon. A

850m magas Pena Negrai starthelyre

betonút vezet fel, így bármilyen jár-

mûvel megközelíthetõ. A starthelyen

általában 20-25km/h-ás egyenletes

szél fúj egészen este 10-ig, ezáltal ért-

hetõvé válik, hogy a naplemente utáni

leszállás miért nem számit ritkaság-

nak errefelé. A leszálló 10 perces sétá-

ra van a szállástól, mely rendkívül elõ-

nyös, ha zárt feladatot repülsz, ugya-

nis nem kell a visszaszállításra várni,

és egy kiadós zuhany után kezdõdhet

is a siesta. Ha viszont valaki idõelõtti

leszállásra kényszerül a távrepülésnél,

jól nyissa ki a szemét, nehogy a pam-

plonai bikafutáshoz hasonló akciókba

kezdjen, ugyanis ezen a környéken te-

nyésztik a bikaviadalok bikáit.

Az igazi meglepetés a levegõben ér

minket, amikor belehajolunk elsõ 5-6-

os liftünkbe, az hogy belehajolunk az

egy kicsit túlzás, ugyanis a termikek

olyan simák, hogy néha csak a variónk

visítása által tudjuk, hogy emelésben

vagyunk. A szélességük megegyezik

egy õszi óriás lavórtermikével. Apám

egyszer egyenesen átrepült egy ilyen

emelésen és elkezdett számolni a má-

sodperceket, hogy megállapítsa, hogy

mekkora. Csak 56-ig jutott.

A MAGASSÁG = BIZTONSÁG cí-

mû mottó itt rendesen érvényesül,

ugyanis a felhõalap gyakran eléri a

4000m feletti magasságokat. Az ilyen

magasságok mellett a mûholdakról

PPPPPPiiiiiieeeeeeddddddrrrrrraaaaaahhhhhhiiiiiittttttaaaaaa
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készült képekhez hasonló látvány tá-

rul elénk, nem véletlenül nevezte a

Vass Csaba az ilyen napokat ûrutazás-

nak. Amikor kitekertem egyszer egy

ilyen termiket, csak arra lettem figyel-

mes, hogy az oxigén hiány miatt, sza-

porábban veszem a levegõt. Gyorsan

elkezdtem mindenféle önvizsgálódás-

ba, hogy nem hallucinálok-e, de aztán

megnyugtattam magam ugyanis a kri-

tikus magasság csak 5000 m környé-

kén jár.

Ilyen feltételek mellett nem is csodál-

koztam azon, hogy itt repültem meg

elsõ 100 km-es távomat. A napok álta-

lában a helyi kávézókban folyó késõ

estébe nyúló szakértésekkel szoktak

végetérni. Érdekességként még hozzá-

teszem, hogy a kinn töltött 3 hét alatt

összesen 2-3 nem repülhetõ nap volt

és mindössze csak 2 féloldalas csukást

és egy frontstallt írhattam a DHV

mentes versenyernyõm számlájára.

A kedvezõ körülményeknek kö-

szönhetõen szinte minden évben ragos

események kerülnek megrendezésre

ezen a helyen, többek közt EB-k, PWC

futamok, Spanyol, Angol és holland

nemzetik. 

Mindent összevetve életem egyik

legjobb repülõs élményei ennek a

helynek köszönhetem és biztos va-

gyok benne hogy elõbb utóbb vissza-

térek.

Beliczay Koppány
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Eladó

motoros szárny
2001 ben felújítva

új− megerõsített sodronyzat

dupla felhúzókör

rövid farok

hangárban− nyitva tárolva

Irányár: 160 ezer Ft
Patonainál

Tel: (20) 9204-801
2/2

1/6 oldal 1000 Ft g 2/6 oldal 2000

F t

1/2 oldal 3000 Ft g 1/1 oldal 4000

F t

Kedves Hirdetõnk! Kérem, ha teheted, hirdetéseidet minden hónap 2-ig E-

mailen keresztül juttasd el hozzám, ha ez nem megy, az esti órákban telefo-

non is elérhetsz. SMS-ben nem fogadom hirdetésedet. Fizetni normál postai

befizetési csekken lehet, a következõ címre küldve: Cumulus Sárkányrepü-

lõ Egyesület, 1113 Budapest, Ábel Jenõ u. 26. A csekk megjegyzés rovatába,

kérlek, írd be: „hirdetés”.

Rendkívül jó állapotú 

AAAAPPPPOOOOLLLLLLLLÓÓÓÓ    RRRRAAAACCCCEEEERRRR    RRRRGGGGTTTT----XXXX    

rrrruuuuggggóóóózzzzooootttttttt    ttttrrrriiiikkkkeeee    eeeellllaaaaddddóóóó....

Teljes felújítás után.:

Új kerekek, kerékburkolat,

sodronyzat,

35 l-es mûszerezett tank

és Rotax 503 motor elõkészítés.

Borulás és bukásmentes.

ÁÁÁÁrrrraaaa::::    111188885555    eeeezzzzeeeerrrr    FFFFTTTT

TTTTeeeellll....::::    ((((00006666----22220000))))    9999222200004444----888800001111

PPPPaaaattttoooonnnnaaaaiiii    TTTTaaaammmmáááássss

3/1

Keresek

Rotax 508-as motort.

Beszerzési

információt

is köszönök. Hívj!

Smidróczki Zoltán.

Tel.: (06-20) 9114-595
3/1

Hasheveder kéne,

pondrót eladok!

Jó állapotú, könnyû

hashevedert vennék,

lehetõleg mentõernyõ-zsebbel. El-

adom csuda áramvonalas, rózsa-

szín pondrómat. 

U. Balika

Tel.: (30) 962-6070

(Borit keresd)

Eladó:

Aeros Stealth KPL 2 13− nagyon jó

állapotban− ropogós dacron vitorlával−

könnyû pilótának− 370 ezer Ft.

Aeros Extreme pondró szintén na-

gyon jó állapotban− kb. 165-175 cm−

vékonyabb típusú pilótának (nekem

sajnos szûk)− Sergey Semenovtól

(Aeros gyári pilóta) vettem− 42 ezer Ft

Szász Péter

Tel.: (06-30) 350-9973
3/1

Hirdetési tari-

Eladó:

Szelíd leszállású 

Aeros Stalker
típusú

jó állapotban lévõ,

megerõsített váltójú,

2000-ben MKK 2.

helyezett

szárny.

Kovács Endre 
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APOLLÓ DELTA JET 
582 ROTAX motor,
5 tollú légcsavar,

C17TN szárny
teljes mûszerezettséggel, kommuni-

kátorral, hangárban nyitva tárolva,

150 repült órával

1.900 eFt irányáron eladó.
Ha kell oktatással, ill. hangárhelyi-

séggel Bp-tõl 30 km-re.

Tel.: (06-30) 9343-858

Eladó egy

C-19-es szárny,

jó állapotban

és egy egyszemélyes, trabi

motoros trike, Molson mo-

torral. Irányár:

250 ezer, 50 ezer Ft

Fehér Gábor 

Tel.: 06-30-9975-628

MOTOROS SÁRKÁNYOSOK

FIGYELEM!

Bp-tõl 30 km-re, saját rep-

téren épült 14 férõhelyes

hangárunkba bértárolás,

ill. együtt repkedés céljá-

ból korrekt sporttársakat

keresünk.

Bõvebb információ:

Bérhangározási lehetõ-

ség UL gépek számára

Budapest keleti határától

1 km-re− reptérhasználat-

tal− 2003 tavaszától leköt-

hetõ. Érdeklõdni Takács

Istvánnál a (06-30) 9244-

974 telefonszámon lehet.

B.B.Bence

motoros szárny eladó.

Ragyogó állapotban−

hangárban tárolt−

20 órát repült− 5 éves.

Ambrus Szilárd

Tel.: (06-30) 9374-640

2/1

Motoros sárkány

eladó!

Aircross trike

Rotax 503 DCDI

dupla gyújtásos motorral.

Takács István

(06-30) 9244-974

2/1

Ejtõernyõs átképzés

Gödöllõn!
Próbáld ki a zuhanás élményét

és a bátorságodat!

Kedvezményes és gyors tanfolyam

függõvitorlázóknak:

elméleti és gyakorlati képzés profi helyen, profi módon!

A képzés ára ugrással együtt 35.000 Ft
Minden felszerelést és segédanyagot biztosítunk

Érdeklõdni Both Lajosnál lehet. Tel.: (06-30) 9343-199

Kedvezményes sikló-

ernyõs alapképzés (át-

képzés) más repülõs

szakágban már járta-

sak részére! Helyszín: az

ország erre legkiválóbb kisdombjai

melletti pici falu: Fedémes! 400 la-

kos, két utca, két presszó, két ve-

gyesbolt, olcsó szállás egy két és fél

szoba összkomfortos házban, cso-

portos igény esetén (max. 10 fõ) 500

Ft fejenkénti napidíj, önellátó vagy

falusi étkezés! A képzés hétvégeken

vagy hét közben, akár intenzív

bentlakásos formában is! Részvéte-

li díj: az elméleti tananyaggal. (300

oldalas jegyzet), ernyõhasználattal

és vizsgáztatással együtt 20 ezer Ft!

Bónusz: alapfokú vizsga után típus-

átképzés, legalább 3 középkategóri-

ás vagy nagyteljesítményû ernyõvel.

Idõszak: januártól áprilisig, a nyár

a haladóké!!!

Jelentkezés: (06-36) 367-222,

Zsédely (y=i) László, ASE-FOK

(Fedémesi Oktató Központ)
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1111100000     ééééévvvvveeeeesssss

aaaaa     mmmmmaaaaagggggyyyyyaaaaarrrrrooooorrrrrssssszzzzzááááágggggiiiii

UUUUUPPPPP     kkkkkééééépppppvvvvviiiiissssseeeeellllleeeeettttt
AAAAA     jjjjjuuuuubbbbbiiiiillllleeeeeuuuuummmmm     aaaaalllllkkkkkaaaaalllllmmmmmááááábbbbbóóóóólllll−−−−−     fffffeeeeebbbbbrrrrruuuuuááááárrrrrtttttóóóóólllll     áááááppppprrrrriiiiillllliiiiisssss     vvvvvééééégggggéééééiiiiiggggg−−−−−     jjjjjeeeeellllleeeeennnnn-----

tttttõõõõõsssss     ááááárrrrrkkkkkeeeeedddddvvvvveeeeezzzzzmmmmmééééénnnnnnnnnnyyyyyeeeeelllll     vvvvvááááásssssááááárrrrrooooolllllhhhhhaaaaatttttoooooddddd     aaaaa     UUUUUPPPPP     ööööösssssssssszzzzzeeeeesssss     ttttteeeeerrrrr-----

mmmmmééééékkkkkéééééttttt.....     BBBBBõõõõõvvvvveeeeebbbbbbbbbbeeeeennnnn     aaaaa     wwwwweeeeebbbbblllllaaaaapppppuuuuunnnnnkkkkkooooonnnnn:::::     wwwwwwwwwwwwwww.....22222ssssseeeee.....iiiiinnnnniiiii.....hhhhhuuuuu.....

KKKKKeeeeerrrrreeeeesssssddddd     aaaaa     UUUUUPPPPP     kkkkkiiiiizzzzzááááárrrrróóóóólllllaaaaagggggooooosssss     mmmmmaaaaagggggyyyyyaaaaarrrrrooooorrrrrssssszzzzzááááágggggiiiii     fffffooooorrrrrgggggaaaaalllllmmmmmaaaaazzzzzóóóóó-----

jjjjjáááááttttt−−−−−     aaaaa     UUUUUPPPPP     HHHHHuuuuunnnnngggggaaaaarrrrryyyyy     SSSSSiiiiikkkkklllllóóóóóeeeeerrrrrnnnnnyyyyyõõõõõsssss     IIIIIssssskkkkkooooollllláááááttttt!!!!!

MMMMMooooobbbbbiiiiilllll:::::     (((((0000066666-----3333300000)))))     444444444455555-----11111888888888899999.....     FFFFFaaaaaxxxxx:::::     333332222255555-----88888333330000055555

EEEEEmmmmmaaaaaiiiiilllll:::::          pppppbbbbbggggg@@@@@fffffrrrrreeeeeeeeeemmmmmaaaaaiiiiilllll.....hhhhhuuuuu
77777/////22222

10 éve Magyarországon
Márciusban jubileumi árak!

UP Everest beülõ 455 euro 310 euro

UP Tandem beülõ 460 euro 315 euro

UUUUPPPP Mentõernyõ 460 euro 295 euro

Bräuniger IQ Comfort 225 euro 199 euro

Ne higgy a számoknak! Próbáld ki!

(06-30) 445-1889; (06-1) 325-8305; pbg@freemail.hu

www.upeurope.com; www.2se.ini.hu

Pulse
DHV 1

siklószám: 7.3

oldalviszony: 4.5

sebesség: 44/36/22

cellaszám: 36

1795 euro

1245 euro

Summit2
DHV 2

siklószám: 8.8

oldalviszony: 5.3

sebesség: 50/37/22

cellaszám: 63

2095 euro

1545 euro

Gambit C
DHV 3

siklószám: 9

oldalviszony: 5.8

sebesség: 55 38 24

cellaszám: 75

2375 euro

1825 euro

Makalu
DHV 1-2

siklószám: 7.8

oldalviszony: 5

sebesség: 47/36/23

cellaszám: 42

1975 euro

1425 euro

TTTTrrrraaaannnnggggoooo
DHV 2-3

siklószám: 8.9

oldalviszony: 5.8

sebesség: 54/38/24

cellaszám: 75

2300 euro

1750 euro

SSSShhhheeeerrrrppppaaaa
Tandem

siklószám: 7.8

oldalviszony: 4.8

sebesség: 42/38/24

cellaszám: 54

2365 euro

1815 euro

UP
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