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A hazai szabad repülõk lapja

Postacím:

Amatõr Siklórepülõ Egyesület

1550 Budapest, Pf. 59.

Szerkesztõ: Kerekes László

Tel.: (20) 364-6921

E-mail: siklorep@aeroclub.hu

Tipográfia: Magyar Bertalan

Tel.: (30) 9642-652

E-mail.: beric@index.hu

Grafika: Hemmert László

Nyomda: Press + Print Kft.

Kiskunlacháza, Gábor Á. u. 2.

Vezetõ: Tóth Imre

Hirdetésfelvétel: Magyar Bertalan

Tel.: (30) 9642-652

(28) 514-791

E-mail: beric@index.hu

Tervezett megjelentetés havonta, lap-

zárta az adott hónap 2-a. Kiadványunkat

a hazai szabad repülést támogatók részé-

re küldjük, névre, címre postázva. A

támogatást a fenti címre normál postai

csekken befizetve, vagy az Amatõr Sik-

lórepülõ Egyesülethez egyéb módon

lehet eljuttatni. Mértéke negyedévre 1200

Ft, félévre 2200 Ft, egy évre 4000 Ft.

A címlapon:

Monte-Carlo 2004
– Kovács Tünde

Fotó: Pedro; montázs: Beric

Számunk tartalma

Lég-tér

Monte-Carlo 2004 4

Papírmunka

EHPU, azaz Európai

Siklórepülõ Unió 7

Felelõsségbiztosítás

külföldre 10

Siklórepülõ MKK 2004. 10

Siklórepülõ sport-

szabályzat 2004 12

Szakértés

Meghívó: Meteorológiai

elõadás-sorozat 16

Rejtvény III. 20

Lég-tér

Dûne – Susán Peti fotói 17

Névjegy: Baráth Zotyó,

az égboltos 18

Motormadár-mellékletünk

a lap közepére van betûzve

Következõ számunkból

Porterville
Forgó Szilárd beszámolója
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Hamarosan ismét eljön az év

legkevésbé várt napja.

Az adóbevallás.

Ez a nap azonban

jóra is lehetõséget ad.

Tavalyi felhívásomra kb

325 ezer Ft-ot utaltak át

sárkányos és siklóernyõs

sporttársaink

alapítványunk,

a Sárkányrepülésért

Alapítvány

számlájára;

az elõzõ évinek

mintegy

a dupláját.

Köszönjük

nagylelkûségeteket, 

és kérjük, idén is gondoljatok

valamennyiünk közös ügyére!
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Az útvonal:

Két évvel ezelõtt úgy döntöttem, hogy

nem csupán a pletykákat hallgatom meg,

hanem saját tapasztalatot szerzek arról,

mi is az igaz abból, amit az ott nem jár-

tak rebesgetnek, hogy Monte Carlóban

mindenféle nullkilométeresek is

lebévizsgáznak azután itthon muto-

gatják a papírjukat, vagy a semmirõl

nagyképûen arcoskodnak. Megnéztem,

és a tapasztaltak miatt azóta évente

megteszem ezt az utat.  

A lehetõséget akkor TASI GABI terem-

tette meg számomra egy visszautasítha-

tatlan ajánlattal, csak le kell utaznom

illetve autóznom odáig valahogy. KAR-

DOS PISTÁTÓL kértem útvonaltervet, ma is

azt használom, valahogy szívemhez nõtt

ez a három A4-es oldal. A vázlat meg-

mondja milyen útvonal-táblákkal fogok

találkozni, Graz után Tarvisión, Palma-

nován, Tortonán és Ventimiglián át. A kri-

tikus csomópontokat kézzel berajzolta,

innen tudhattam, milyen irányban ha-

gyom el majd az autópályát, hogy a

másikra pánik nélkül csatlakozhassak.

Kis zászlók jelzik a határokat, amelyek

már megállás nélkül leküzdhetõek, ha az

elsõ, az Ázsiától elválasztó rábafüzesi át-

kelõn sikerül túljutni.

És a végén egy rajz. 

Sose felejtem el az érzést, amikor

megláttam a valóságban azt a követ,

amelyet azelõtt csak

Pista rajzolatából

láthattam. Gyermek-

korom indiános film-

jeiben a kincset keres-

ték és találták meg a

fõhõsök ilyen eligazí-

tó vázlat alapján:

„Lesz ott egy kõ, (és

itt a szikla rajza) amely-

nél jobbra kell tartanod.
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GURIGA

Fotó: TÓTH ZSUZSI, PEDRÓ

Az az út már egyenesen a szálláshoz visz

úgy, hogy amint négysávossá válik az út, az

elsõ rendõrlámpánál balra lemész és akkor

már Cap Dail-ben vagy. Száz méterre jobbra

meglátod majd a feljárót, nem lehet

eltéveszteni.

És a kincs ott lesz eltemetve…”

Ha Monte Carlóba utazol, elõtte ne

hagyd itthon Kardos Pisti térképét. S

meg fogod találni a szállást is, és a kinc-

set is bizonyosan.    

A sztori

Ebben az évben majd százötven magyar

kalandozott Monacóba, hogy õseihez

méltóan, fittyet hányva a keletrõl köze-

ledõ tatár veszélynek, elhódítsák a nyu-

gat nõi szíveit és nem utolsósorban a nyu-

gat téli termikeit. Heteken át özönlött a

nép, a hátukon zsákokkal, amelyekben

kincseiket hordták fel a hegyre, hogy

azután szárnyakká varázsolják és a ten-

ger felé a magasba vethessék magukat. 

A tavalyelõtti szõnyeget valószínûleg

elhordtuk. Vagy hazahordtuk kis emlék-

üvegcsékben, vagy csupán lábunkra ra-

gadt, mint a beszurkozott vékába az

aranypénz. Nem baj, adtunk érte sok jó

drága érmét, a helyi herceg abból vásá-

rolt magának még egy yachtot.  Nagyon

nem zavar, a hatalmas hajó innen nyolc-

százról kisebb, mint fiam legkisebb já-

tékladikja, amit az akciós mosóporos do-

bozban találtam. 

„Guriga, ne a divájnnal menj

Monacóba, nem fogod magad jól érezni

rajta! Nem repültél fél éve, az pedig

megkíván vagy 50 óra gyakorlatot.

Inkább vidd az én ernyõmet, menj,

próbáld ki!” – a harmadik ilyen ajánlat-

nak nem tudtam ellenállni. 

Elõször MIKI ajánlotta az ernyõjét,

szegény nem tudta, hogy kedvencemmel

egy Gradient Aspennel akar levenni a

lábamról. Azután jött SZABÓ JÓZSI, és fele-

sége, Mónika ernyõjét ajánlgatta. Az

Apco Presta sem egy semmi, de

szegények nem tudták, hogy a balese-

temben nem a típus, hanem a mentõ-

ernyõ-dobás hiányossága játszotta a fõ-

szerepet. Ha tavaly részt vettem volna

SZABÓ PETI tréningjén, és nem élesben

kell elõször mentõernyõt dobnom, való-

színûleg lábra érek, és másnap repültem

volna ismét. Vagy bármelyik bizton-

ságtechnikai tréningen, ha begyakorlom

a mentõernyõ dobás utáni teendõket,

nem felejtkezem el arról, hogy a fõernyõ

begyûjtése miért is nagyon fontos, és

hogy miért veszély, ha hagyjuk azt ki-

csúszni a kezünkbõl.

Oktatóm azt mondta, jó az a Divine,

sokat tekertünk együtt, az az idõ, amit

azzal nem merek bevállalni, a másik er-

nyõjével sem lesz ínyemre.

Azután Eszmiki mégis megkérdezett

újra:

„Guriga, mit szólnál egy Gradient

Goldenhez? Tudod, hogy ez egy DHV1-

2-es ernyõ? Mi lenne, ha elvinnéd és

kipróbálnád?”

Ilyen ajánlatnak nem lehet ellenállni.

És lássatok csodát, a startproblémáim

megoldódtak, ez a hibatûrõ, kezes Arany

Lejtõ magától startol. 

Mindjárt az elsõ napon sikerült felte-

kernem vele alapig, és most már nem

tudom vajon Arany Lejtõ, vagy Arany

Emelkedõ-e nevének helyes fordítása. 

A következõ napokon azonban TÓTH

ZSUZSI is együtt repült velünk és jól lealá-

zott minket fordulékony Hornet Sportjá-

nak és százötven órájának köszön-

hetõen. Ezzel azután nem csak repülõ-

tudásban de szerénységben is fejlõdhet-

tünk kicsinykét.

Az élmény csúcsa

Nem volt király idõ. A kezdõknek azon-

ban ideális. A starthelyen a szokásos biz-

tonság várta a fiókacsapatot: RÓNA

figyelõ szeme, nyugodt hangja, és akinek

Valahol Európában, az északi szélesség 43,76 és a keleti

hosszúság 7,45 fokán van egy tengerpart kövekkel,

homokkal; nem engedélyezett, mégis legális leszál-

lómezõvel, amelyre évek óta immár több ma-

gyar száll le, mint az elbürokratizált és túl-

lihegett magyar anyaföld bármely

magyar tulajdonú és magyar környe-

zetvédelmû magyar jogszabállyal

övezett és magyar termé-

szetvédett szegletére.

Az igaz ugyan, hogy

magyarhusáng-

mentes.

MMMMMMoooooonnnnnntttttteeeeee------

CCCCCCaaaaaarrrrrrlllllloooooo

222222000000000000444444
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még ez sem elég: levegõbe segítõ biztos

kezei. 

Én még nem vagyok nagy Sas. Gyer-

mekemet így nem magam tanítom repül-

ni, hanem rábízom a profikra. És higgyé-

tek el, legalább akkora élmény látni,

ahogy a csibe szárnyra kap, amint elsõ

próbálkozásait teszi, mint amikor gyere-

keimet biciklizni tanítottam. S bár most

nem én tanítom, de tudom nem az a

fontos, hogy én tanítsam, hanem hogy jól

tanulja meg. Biztonsággal és a tapaszta-

lat alkalmazásával. S

ha azt kérded, kire

bízzad a gyermeked,

nekem valamiért

elõször egy vers jut

eszembe.

„Ring az arany búza

a végtelen Rónán…”

Nóra lányom itt

repülte elsõ magas startját. Nem is lát-

tam. De tudtam, hogy itt és most a

legjobb kezekben van. Róna végtelen jó

kezeiben…

Utóirat:

Az a vád ért, hogy

cikkeimben folyvást

reklámozom azokat,

akikkel együtt

voltam. Nincs lelki-

furdalásom. Az Air-

borne Siklóernyõs

Iskolát, a cikkben

említett ernyõtípusokat és repülõ terepet

bárkinek csak ajánlani tudom. 

Jelen írásban a cenzúra nem engedte

meg, hogy írjak azokról a hihetetlen fig-

urákról, amelyeket Tasi a kedvünkért az

égre rajzolt. Azokat majd leírja Õ és köz-

zéteszi az Airborne honlapján.
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A
z uniót, azaz a szakág európai

szövetségét hét ország alapítot-

ta, a brit, a német, a belga, a fran-

cia, az olasz, a portugál és a svájci sik-

lórepülõ szövetségek voltak az alapító

tagok. Azóta jelentkezett tagságra a

svéd, a norvég és a dán siklórepülõket

képviselõ szervezet.

A januári éves ülésen ezeken a kül-

dötteken kívül a magyar siklórepülõket

képviselhettem, egy olyan fonák hely-

zetben, hogy csak Magyarországon nem

létezik siklórepülõ szövetség, az a szer-

vezet, amely Európa minden államában

már létezik és képviseli hazájuk siklóer-

nyõseinek és sárkányrepülõinek érdekeit. 

Ismét találkozhattam azzal a 12 éves

gonddal, amelyrõl elõször 1992-ben szá-

moltam be San Francisco-i utamról haza-

jövet, és amelyet a szakág választott szer-

vezetei azóta sem orvosoltak, hiszen a

szakág értekezletein mindig leszavazták

ez irányú javaslatomat.

Az idén Caprino Veronesében tartott

ülésen elfogadták a tavalyi Edinburgh-

ban tartott ülés jegyzõkönyvét, meghall-

gatták az elnök és a fõtitkár beszámo-

lóját, valamint új elnököt választottak. 

Sajnos, ezekrõl a napirendi pontokról

lekéstem, mert a január 30-i pénteki ha-

zai mandátumzárás miatt képtelen vol-

tam idõben elindulni, hiába próbáltam

idõt megtakarítani azzal, hogy nem kö-

töttem biztosítást az útra, nem váltottam

ki a zöld kártyámat, és e helyett a Madár-

tollhoz csatolandó anyagra vártam 6

órát, mint késõbb kiderült, hiába.

Fél 11-re estem be az ülésre, 14 óra éj-

szakai autózás után, de a küldöttek látha-

tóan megörültek a keleti jövevénynek:

megtapsolták a messzirõl jött magyart.   

A további napirendet végigültem, és

annyira izgalmas volt, hogy nem alud-

tam el. A biztosítási kérdésekrõl egyez-

tetve kiderült, hogy annak egységesí-

tésére egyelõre nincs remény, mert a dá-

nok 8 millió eurós kockázati fedezetet kö-

vetelnek meg a felelõsségbiztosításukhoz.

„De hát ki akar Dániában repülni?”

kérdezte a német küldött, ott ugyanis más-

fél millió euró a követelmény. Amikor

elmondtam, hogy mi Magyarországon a

200 ezer eurós szintet is indokolatlannak

tartjuk, egyetértõen bólogattak, de

sajnos tudomásul kell venni, hogy Euró-

pa a biztosítótársaságok kezében van.

Habár, ha meggondoljuk, hogy a mi biz-

tosítási követelményünk a németéhez

arányítva annak 12-ed része, mialatt az

átlag órabér nálunk. a német órabérnek

szintén kevesebb, mint a tizede akkor

nem vagyunk aránytalanok.   

Általános kérdésekként tárgyalták a

EHPU
azaz az Európai Siklórepülõ Unió

(European Hang Gliding and Paragliding Union)
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9mûrepülés, acro repülés problematikáját,

és szégyenkezve kellett bevallanom,

hogy Magyarországon ez hatóságilag til-

tott, annak ellenére, hogy két alkalom-

mal is benyújtottam az erre kidolgozott

tematikát, négy év kemény és költséges

munkáját. A gyártók félnek a mûrepülõ

versenyektõl, a sport látványa viszont

megkívánná, hogy a legközelebbi Repü-

lõ Világjátékokon VB-t rendezzenek be-

lõle. Az EHPU ez irányú ajánlatát meg-

teszi a CIVL-nek, és talán a világ mû-

repülõ versenyei bebizonyítják az acro

repülés jogosultságát siklószárnyakon is.

Az újabb sárkányok, és különösen a

Class5 osztály merevszárnyai stabilitási

problémáira hívta fel a figyelmet az ülés

következõ napirendi pontja. A hosszsta-

bilitás elállítása komoly veszély, ezért

ezeknél a szárnyaknál a gyári beállított

értékektõl eltérni nem tanácsos. Ka-

tasztrófa származott abból, hogy a nagy

gyakorlatú pilóta elállítgatta gépét. Be-

mutatták, hogy a jól beállított szárnnyal

még a tandem képzés sem elképzel-

hetetlen.

A következõ napirendi pontban a

DHV, az SHV, az AFNOR és egy általam

ismeretlen olasz alkalmasság vizsgáló

rendszer érdekképviselõi vesztek össze,

egészen a kiabálásig. Mindegyik védte a

saját vizsgálata értékét; jól láthatóan egy-

mástól féltették a piacot. A svájci

igyekezett besározni a német eljárást, de

konkrétumokat nem tudott mondani. 

„Csak blamálsz és sértegetsz minket,

de hogy mikor és ki, milyen problémát

talált a vizsgálatainkban, arról nem

tudsz konkrétumot mondani” válaszolta

csendesen a német küldött, az a Klaus

Tanzler, aki az Európai Airsport Bizott-

ság egyik alapítója és elsõ elnöke volt.

Azután a képzés harmonizációját

szolgáló IPPI programról esett szó.

Érdekes, hogy mennyire nem ismerik a

’92-ben egyezményt kötött országok ezt

a kártyát. A francia beszél róla a legtöb-

bet, és pont Franciaországban nem ellen-

õrzik, hogy az általuk annyira nyomott

kis kék igazolvány érvényes-e, megvan-e.

Ez a program egyenlõre a CIVL kontroll-

ja alatt áll, nyilván, hiszen az õ bevé-

telüket képezik az eladott IPPI kártyák.

De az egyes országokban már mindenütt

a szakági szövetség és nem a nemzeti re-

pülõszövetség adja ki a CIVL-tõl meg-

rendelt igazolványokat.

Az ülés végén színt kellett vallanom,

akar-e Magyarország az EHPU tagja

lenni, vagy nem. A tagdíj egy kb. ezer fõs

szervezet számára 500 euro, a következõ

évre. Újabb szégyenfoltként éltem meg,

hogy be kellett számoljak, hazánkban

nincs legális siklórepülõ szövetség. A

siklórepülés a Repülõszövetség kontroll-

ja alatt zajlik, nem csupán a sport, de az

üzemeltetés is. Ezt a küldöttek nem igen

értették. Hiszen akkor hogyan tudjuk meg-

védeni a szabad repülés szabadságát, ha

a motoros és repteres társadalomnak

magyarázkodnunk kell, hogy nekünk se

orvosi vizsgálatra, sem hatóságilag

ellenõrzött repterekre, sem típusalkal-

masságra nincs szükségünk?  

Rátapintottam az olasz vendéglátótól

kapott térképre. Olaszország szabad re-

pülõterepeit tartalmazza koordinátával,

széliránnyal, szintkülönbséggel. 476 start-

helyet! No ez a térkép jó szolgálatot tesz

majd az itthonról elûzött magyar szabad

pilótáknak! Négyszázhetvenhat starthely!

S ezek közül több mint harminc köz-

vetlenül határ közelben, vagy pont a ha-

tár vonalán! Sõt! Az egyik starthely

Ausztriában van, s a leszállója már Olasz-

ország. Hol vannak ehhez képest a hazai

lehetõségeink, ahol még az aktívan

fejtett kõbánya is számunkra tiltott ter-

mészetvédelmi terület?

A német küldött fel is szólította a

résztvevõket, hogy ne hagyják, hogy

országaikban a szabad repülés kivívott

jogait ostoba rendelkezésekkel visszave-

gyék. Hiszen az Airsport Bizottság 92-es

elvei nem változtak és a JAR (Joint Avia-

tion Regulation – azaz az európai egye-

sített légiközlekedési szabályozás) sem

végez hatósági szabályozást ezen a

területen.  

Miközben errõl folyt a szó, szemem

többször az olasz FIVL zászlóra esett,

amelyen az Olasz Siklórepülõ Szövetség

betûrövidítésének utolsó két betûje volt

felírva: VOLO LIBERO (Szabad Repülés).

Az ülés végén megszavazták a költ-

ségvetést, ezen belül a fõtitkár tisztelet-

díját 4000 euróban, valamint az EHPU

tisztségviselõk költségtérítését. 

Irigykedve néztem, hogy a saját gép-

kocsi használat térítését a legnagyobb

természetességgel 0,2 euro/km-el szá-

molják el. A hazai benzin úgy látszik a

nyugati 1/3-a, mert nálunk az MRSz-

ben ez 17 Ft/km. 

Hát jó lenne már Európába jutni!

A 2004. február 10-e után kiadott nem-

zetközi pilótajogosítást igazoló kár-

tyákra (IPPI kártya) 2004. február 10-tõl

december 31-ig európa valamennyi or-

szágára érvényes felelõsségbiztosítást

kötöttünk. A biztosítási limit 50 millió Ft

(kb. 200 ezer euro), önrész 200 ezer Ft.

Az IPPI kártyák ára ezért 4000 Ft.

Akinek korábbi IPPI kártyája van és sze-

retné azt felelõsségbiztosítás tartalmúra

kicserélni, az a régi IPPI kártyát 1000 Ft

ráfizetésével újra becserélheti.

Ezzel egyidõben a PWC, illetve FAI

versenyekre a versenyzõk számára to-

vábbi kiegészítések is történtek, így õk a

biztosításukat további 1000 Ft befize-

tésével kiterjeszthetik Brazíliára is és en-

nek a biztosításnak a limitje 800 ezer eu-

ro (ez is tartalmaz 200 ezer Ft önrészt).

Tehát a külföldi versenyre menõ piló-

táink a régi IPPI kártya becserélésével

2000 Ft ráfizetésével rendelkeznek 2004-

re ezzel a felelõsségbiztosítással, ha még

nincs nemzetközi pilótaigazolványuk

akkor ahhoz, hogy ez az emelt biztosítás

kapcsolódjon hozzá, nekik 5000 Ft az új

kártya.

Remélem nem lesz szükség a

versenyeken magasabb biztosítási linit-

re, mert nem hallottam, hogy bárhol is

bármilyen biztosítási esemény indokolta

volna a tavalyi PWC limit emelését.

Kérem tájékoztassátok tagjaitokat. A

biztosító felé szükséges adatközlés miatt

a továbbiakban az IPPI kiadását kizáró-

lag érvényes liszensszel és a startkönyvi

jogosítás bemutatásával TÓTH ZSUZSINÁL

lehet intézni.

Kérek mindenkit, akinek szüksége

van rá, ne az utolsó pillanatban szóljon!

Kívánom, hogy ez a biztosítás is csak

egy felesleges háttérnyugalom legyen

számotokra, és ne legyen rá szüksége

senkinek.

A 7-9. oldalt írta:

GURIGA

Felelõsségbiztosítás külföldre
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- fordulópontok fotószektorból

- leszállás várható helye (sárkány-

repülõknél biztonsági okokból kima-

radhat)

- leszállás helye a földrõl azonosítható

háttérrel, légijármûvel

Fontos, hogy az elõkészített negatívon a

meghatározott fotósorrenddel készül-

jenek a felvételek. A feladatkiírás, a

kitûzött feladat, az idõpont, név és az

MKK jelölés is olvasható legyen. A for-

dulópontok, valamint a leszállás helye a

fotón beazonosítható legyen.

Fotóigazolás esetén az MKK feladat-

lapot a fotónegatívval együtt 30 napon

belül a versenyzõ feladata eljuttatni a

szakbizottsághoz (postacím: 1550.

Budapest Pf.: 59.).

GPS-es igazolás: a feladat megkez-

dése elõtt a pilóta SMS-ben elküldi a ki-

tûzött feladatot (pilóta neve, a feladat

fajtája és a starthely-fordulópontok-cél)

mkk@siklorepules.hu e-mail címre,

majd a feladat befejezésekor a szükséges

adatokat (pilóta neve, a leszállás helye)

ugyanarra az e-mail címre. Abban az

esetben, ha a feladatlapon objektum és

GPS koordináta is szerepel, akkor az ér-

tékelés a koordináták alapján történik. A

fordulópont teljesítése során a tracklog

legalább egy pontjának FAI fotószektor-

ban kell lennie.

GPS tracklog pontjaihoz kell idõadat-

nak kapcsolódnia. A tracklogban maxi-

mum két darab ötperces megszakítás le-

het, amelyek nem lehetnek a start és a le-

szállás pontjainál. A GPS tracklogjának

magasságadatot nem szükséges tartal-

maznia. A tracklogpontok mintavéte-

lezési ideje maximum 30 másodperc

lehet. Amennyiben a tracklogpontokból

légtérsértés állapítható meg a feladatot

nem fogadja el a szakbizottság.

GPS-es igazolás esetén a letöltött GPS

tracklogot a repülés napját követõ 5 na-

pon belül kell eljuttatni a mkk@siklore-

pules.hu e-mail címre. A feladatlapot eb-

ben az esetben 15 napon belül kell eljut-

tatni a szakbizottsághoz (postacím: 1550.

Budapest Pf.: 59.). Késedelmes beadás

esetén az eredmény nem értékelhetõ.

GPS-es igazolásnál az SMS-ben és

fotós igazolásnál a feladatlapon a

starthely-fordulópontok-cél meghatá-

rozása vagy koordinátával vagy egy

maximum 100 méter átmérõjû objek-

tummal (útkeresztezõdés, templom,

vasútállomás épülete, torony, repülõtér

beton D-i. vége stb.) történhet.

8. Az értékelés sportáganként kü-

lön történik. Szabad táv értékelése a

starttól a leszállásig repült táv, a céltáv

értékelési módszer vissza körzõzés utáni

km értékkel számolva (töréspont esetén

a kurzus törésével), a teljesített feladatok

km értékét szorzókkal növelve vesszük

figyelembe a pontszám kiszámításakor.

Számítási képlet az MKK-ban:

P = 1000×SQR (NT/NN)×(L-10)/Lmax

ahol: NT az MKK-ba értékelhetõ ered-

ményt beadott versenyzõk száma

NN az évben minõsült versenyzõk

száma

L a szorzókkal kiszámolt érték km

Lmax a szorzókkal kiszámolt legnagyobb

km érték.

Szorzók:

Feladat
fordulópont

nélkül

egy fordulópont 

után

két fordulópont 

után

befejezett 

feladatért

Szabad táv - - - 0,75

Céltáv 1 - - 1,3

Hurok 1 1,2 - 1,7

Háromszög 1 1,2 1,5 2

1. A verseny célja a hivatalos ver-

senyeken kívül repült hazai teljesítmé-

nyek sportértékû dokumentálása. A

verseny rendezõje a Magyar Repülõ

Szövetség Siklórepülõ Szakbizottsága.

2. A repülések belföldrõl indulva vé-

gezhetõk. Országhatáron túli feladat

csak a Polgári Légiközlekedési Hatóság

elõzetes engedélye és érvényes útlevél

birtokában tûzhetõ ki.

3. A verseny ideje: 2004. március

15-tõl október 23-ig.

4. Nevezés Az elsõ – akár rész- – doku-

mentációk leadásáig kell, hogy meg-

történjen. A versenybe a 2004-re ér-

vényes MRSz liszensszel lehet nevezni

és a verseny során a nyilvántartásba be-

jelentett légijármûvel repült feladatot le-

het beadni. A verseny nevezési díja ver-

senyzõnként 2000 Ft. Az összeget a kö-

vetkezõ folyószámlára kell eljuttatni:

11613008-00192407-13000005, MRSZ Sik-

lórepülõ Szakbizottság. Az átutalásnál

vagy postai feladásnál legyen feltün-

tetve, hogy ‘MKK 2004’ és a pilóta neve.

5. A verseny értékelését a szakbi-

zottság által kijelölt értékelõ bizottság

fogja végezni. A verseny zsûrije a szakbi-

zottság.

6. A kitûzhetõ MKK feladatfajták:

a., szabad táv

b., céltáv (maximum öt törésponttal is

lehetséges a kitûzés)

c., távolsági értékelésû hurokfeladat

d., távolsági értékelésû FAI háromszög

(szárainak egyike sem kisebb a

kerület 28 százalékánál) feladat

A tervezett feladat hossza nem lehet

kisebb 25 km-nél.

7. Az eredmények dokumentálásá-

hoz az alábbiak tartoznak:

- MKK feladatlap, amit minden esetben

csatolni kell a dokumentációhoz.

- a dokumentációhoz tartozik még a fotó

negatív vagy GPS track log.

Az MKK feladatlapon a követke-

zõknek kell szerepelni:

- MKK

- Pilóta neve, klubja

- szárny típusa, azonosítója

- Dátum

- starthely neve (GPS használata esetén

koordinátái)

- feladat leírása (fordulópontok listája,

GPS használata esetén koordinátái)

- feladat fajtája

- starthely tanú neve és telefonszáma

- leszállás helye (GPS használata esetén

koordinátái)

- leszálló tanú neve és telefonszáma

- térképvázlat a leszállásról

- csatolt dokumentáció negatív vagy GPS

track log (ha van mindkettõ, melyik

alapján kéri az értékelést)

- a feladat elõzetes értékelése

Fotós igazolás esetén a következõ

fotókra van szükség:

- feladatlap

- starthely a levegõbõl (nem kell foto-

szektorból)

A 2004. évi

SIKLÓREPÜLÕ MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI KUPA

versenykiírása
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2.4. A versenyre nevezés feltételei

(határidõ, nevezési díj, szolgáltatások,

regisztrációs feltételek)

2.5. Versenyvezetés, szolgálatok (verseny-

igazgató, repülésvezetõ, zsûri)

2.6. A várható feladatok meghatározása. A

feladatkitûzésnél arra kell törekedni,

hogy a versenyzõk szokjanak hozzá a

nemzetközi követelményrendszer tel-

jesítéséhez. Nem szabad olyan feladat

mellett dönteni, amely csak anyagi

meggondolás miatt egyoldalúan a

Rendezõ érdekeit szolgálja! A kitûzött

feladatnak a 25 km-t meg kell halad-

nia. A feladatkitûzés a versenyigaz-

gató, vagy az általa kijelölt bizottság

hatásköre.

2.7. Az eredmények igazolása és doku-

mentálása. Az elért teljesítmény hite-

lesítése egyidejûleg távigazoló lappal

és fotóval vagy a helyi szabályzatban

lefektetett feltételek mellett GPS iga-

zolással kell, hogy történjen, kivéve ha

a versenyzõk érdekében a versenyren-

dezõ a feladat függvényében a fotó

vagy GPS igazolást elengedi (például.

céltáv a versenyzõ idejét mérve). 

A GPS igazolás feltételeire a III/8.

pont érvényes.

A „távigazoló lap” kézzel rajzolt

térképvázlat, amelybõl a leszállás

helye beazonosítható terepponttal és

földrajzi koordinátákkal 200 méter

pontossággal megállapítható. Szere-

peljen rajta a versenyzõ neve, a start

helye és ideje, a teljesített feladat

leírása fordulópontokkal.

Fotóigazolás esetén a fotózás sorrend-

je az FAI elõírásai szerint:

A dátumot és a feladatot tartalmazó

FELADAT TÁBLA, a pilótát és a légi-

jármûvét azonosító módon. (Lehet két

egymást követõ fotó is) Fordulópon-

tok a levegõbõl, fotószektorból. Ha

nincsenek, legalább egy légi felvétel

felismerhetõ objektummal, vagy a

szárnnyal. Értékelhetõ fotó a

leszállás helyén a földrõl azonosítható

háttérrel. A versenyen az eredmények

közzétételétõl az óvási határidõig le-

hetõséget kell biztosítani a dokumen-

tumok megtekintésére.

2.8. Az értékelés módja: a megtett távolsá-

got a leszállás helyének (GPS

értékelésnél a célhoz legközelebb esõ

tracklog-pont) kurzusra történõ vis-

szakörzõzésével (kivéve szabadtáv)

kell meghatározni. Ez a versenyzõ

értékelt távja, amelyet a napi pontszá-

molásnál figyelembe kell venni. A

verseny értékelését, a naponta elért

pontszámok összeadásával kell

végezni. Aversenyeken alkalmazandó

számítási képlet a repült távot és befe-

jezett feladatban a sebességet pontoz-

za úgy, hogy a napi pontmaximum az

1000 pontot nem haladhatja meg. Min-

den versenyszámot követõen el kell

végezni az értékelést, majd a napi,- és

összesített eredményt a következõ

versenyszámig (esetleges óvásra is

idõt hagyva) közzé kell tenni. Óvást

benyújtani a következõ feladat

megkezdéséig lehet. A verseny utolsó

napján a rendezõ köteles kihirdetni a

verseny eredményét. Ezután a

versenyeredményekkel szemben nem,

csak a versennyel szemben lehet óvás-

sal élni, a verseny eredményének köz-

zétételétõl számított 7 napon belül. A

versenyen az elsõ versenyfeladat elõtt

3 tagú zsûrit kell választani.

3. Versenyjegyzõkönyvek meg-

küldése

A verseny rendezõje köteles a versenyrõl

készült jegyzõkönyvet, a napi ered-

ménylistákat, fotókat, tracklogokat és az

esetleges zsûri döntések jegyzõkönyveit a

verseny eredményhirdetése után a szak-

bizottságnak 7 napon belül megküldeni. A

szakbizottság a beérkezett jegyzõkönyvek

alapján, 14 napon belül érvényesíti a

9. Az MKK végeredményét a ver-

senyzõ által beküldött és határidõre be-

érkezett 3 legmagasabb pontértékû ered-

ménye alapján (a be nem adottakat 0 ér-

tékkel) számítjuk. Így a versenyzõ %-os

MKK teljesítménye:

PS= (P1+P2+P3)/Pmax, ahol:

Pmax az MKK 3 legnagyobb értékû pont-

számának összege, amelyek azonban

nem eshetnek azonos napra. Eredmény-

hirdetés 2004. december 31-ig.

10. Bármely dokumentum hiánya,

vagy hiányossága, illetve késedelmes

beadása esetén, azt a Szakbizottság nem

fogadja el vagy büntetõ ponttal sújtja. A

beérkezett eredményeket tájékoztató jel-

leggel az MKK nyíltabbá tétele érde-

kében folyamatosan feldolgozzuk és

közzétesszük a www.siklorepules.hu

webcímen. Óvási határidõ az adott tel-

jesítmény közzétételét követõ 14. nap.

Óvási díj 5000 Ft.

11. A verseny díjazása összetettben

és kategóriánként történik. Kategóriák:

Legjobb kezdõ: elõzõ évben pilóta vizs-

gát tett MKK-ban elsõként versenyzõ

pilóta

Legjobb nõi pilóta

Legjobb tandem pilóta

Legjobb klub (klubonként a három

legjobb pilóta eredménye számít)

Kategóriák díjazásához legalább

három résztvevõ szükséges. Díjá-

tadás a 2005 márciusában ren-

dezett MRSZ díjkiosztón.

MRSz, Siklórepülõ Szakbizottság

I. A versenyek rendezésének,

lebonyolításának és értékelésének

rendje

Hivatalos és rangsoroló minden olyan nyílt

verseny, amelyet az MRSZ szabályai

alapján, a Szakbizottság elõzetes hoz-

zájárulásával rendeznek, és amelyen

legalább három érvényes tagsággal ren-

delkezõ MRSZ egyesület minimum 15

versenyzõvel indul. Hivatalos továbbá az

MKK (Magyar Köztársasági Kupaverseny)

és a NMK (Nemzetközi Magyar Kupa-

verseny) is. Ezeken a versenyeken minden-

ki részt vehet, aki versenykiírásban és a

helyi szabályzatban foglaltakat elfogadja.

Minden versenyzõnek érvényes

versenyengedéllyel vagy FAI sporting

licence-el, a légijármûveknek hatósági nyil-

vántartást igazoló alkalmassági

tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, amelyet

a rendezõ köteles a verseny megkezdése

elõtt ellenõrizni.

1. Versenykiírások elkészítése

A verseny rendezõje köteles a verseny-

kiírást legalább 30 nappal a verseny kez-

dete elõtt közzétenni.

2. A ”Versenykiírás” tartalma:

2.1. A verseny rendezõjének megnevezése

(klub, szervezet, személy)

2.2. A verseny helye (szállás, starthely,

indulás módja)

2.3. A verseny idõpontja, idõbeosztása

A Magyar Repülõ Szövetség

2004. évi

siklórepülõ sportszabályzata
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VRP=(PPA/GYPA)*1000*NAP*SQRT((

WPRSA/PSZA)/(WPRS1/PSZ1))

VRP a pilóta az aktuális versenyre számí-

tott válogatott rangsorpontja

PPA pilóta aktuális versenye végered-

ményében élõ pontjai

GYPAgyõztes pilóta aktuális verseny

végeredményében élõ pontjai

NAP 0, ha egy érvényes nap; 0.5 ha két

érvényes nap; 0.75 ha három

érvényes nap, és 1 ha négy vagy

több érvényes nap van az aktuális

versenyen

WPRSA az aktuális versenyen legalább

két napon elstartolt pilóták a verse-

ny megkezdését megelõzõ hónap

elsején élõ WPRS pontjainak

összege

PSZA az aktuális versenyen legalább két

napon elstartolt pilóták száma

WPRS1 2004-ben elsõnek kijelölt és

értékelhetõ eredménnyel zárult

versenyen legalább két napon

elstartolt pilóták az annak

megkezdését megelõzõ hónap else-

jén élõ WPRS pontjainak összege

PSZ1 2004-ben elsõnek kijelölt és értékel-

hetõ eredménnyel zárult versenyen

legalább két napon elstartolt pilóták

száma

GYIK:

Végeredményében élõ pont = a verseny

hivatalos végeredményében szereplõ a

pilóta helyezését meghatározó pontszám

Élõ WPRS pont = Alegutolsó kihirdetett

WPRS-ben szereplõ pontszámok

Gyõztes pilóta pontja = annak a verseny

végeredményében élõ pontszáma akit a

rendezõ gyõztesként nevez meg

Pilóta pontja = a pilóta a verseny

végeredményében élõ pontszáma

Nap szorzó = egy érvényes versenynap

esetén 0, két érvényes nap esetén 0,5, 3

érvényes nap esetén 0,75, 4 vagy több

érvényes nap esetén 1

Két napon elstartolt pilóták = két

versenynapon adott le értékelésre ered-

ményt

WPRS = FAI CIVL World Pilot Ranking

Scheme (FAI sportágra vonatkozó

nemzetközi pilóta rangsorpontja)

III. Rekordok hitelesítése

Nemzeti (magyar pilóta által bárhol a vilá-

gon repült) és magyar (Magyarországról

indult magyar pilóta által repült) rekordok

hitelesítésére a Szakbizottság az FAI

érvényes elõírásainak betartásával ille-

tékes. Rekordok hitelesíthetõk általános,

nõi és tandem kategóriában. A hitele-

sítéshez az MKK kiírásban szereplõ iga-

zolási feltételeknek kell megfelelni. Elfo-

gadható még hazai vagy nemzetközi hiva-

talos versenyen értékelt eredmény is, a

verseny értékelése alapján. A rekord meg-

születésétõl számított 30 napon belül a

rekordot igazoló dokumentumokat a

versenyzõ feladata eljuttatni a szakbi-

zottsághoz (postacím: 1550. Budapest Pf.:

59.).

1. Szabad táv: a starttól a leszállásig mért

távolság vissza körzõzés nélkül.

2. Céltáv: a start elõtt megnevezett céllal.

Célba érkezésnek számít, ha a célt a

pilóta a levegõbõl fotószektorból fotóz-

ta, vagy a fotószektoron belül szállt le

3. Oda - vissza táv Hurok, amely befe-

jezettnek tekinthetõ, ha az indulási pon-

tot beérkezéskor fotószektorból fotózta,

vagy a fotószektorban szállt le.

4. Háromszögön repült táv érvényes

háromszögnek tekintendõ az a feladat,

amely szárainak egyike sem kisebb a

kerület 28 százalékánál.

5. Háromszögön repült sebesség

(25,;50,;100,;150,;200,;300 km-en)

6. Oda - vissza útvonalon repült sebesség

(100,;200,;300 km-en)

7. Magasságnyerés (Hitelesített barográf

szükséges hozzá, melyet a rekordkísér-

let elõtt 1 éven belül,- vagy a kísérletet

versenyt. A zsûri az óvási határidõ letelte

után, amennyiben óvás nem érkezett be -

vagy beérkezett óvás esetén az elbírálás

után - engedélyezheti a filmek

versenyzõknek történõ visszaadását,

illetve egyes dokumentumokat a döntés

mellékleteként csatoltathat a szak-

bizottságnak átadandó anyaghoz.

II. A versenyeredmények

éves elbírálása

1. Az éves rangsor megállapítása

Az éves rangsort az egyes versenyzõk 3

legmagasabb pontértékû rangsor pont-

számának összege adja. Az éves rangsort

az év utolsó hivatalos versenyének utolsó

versenynapjáig született érvényes ver-

senyeredmények alapján kell számolni,

amelyet a szakbizottság év végén a ver-

senyrendezõk által eljuttatott hiteles do-

kumentumok alapján értékel a szakbi-

zottság által elfogadott versenyekbõl, az

MKK-ból (Magyar Köztársasági Kupa-

verseny) és a NMK-ból (Nemzetközi Mag-

yar Kupaverseny). Az év versenyein a

versenyzõk az éves versenynaptárban

megjelölt versenyek közül a versenyeken

való szereplésük alapján a telje-

sítményüket, az értékelt napokat és a ver-

senyen résztvevõk rangját tartalmazó

„rangsor pontot” (PR) szereznek. Ennek

kiszámítása a következõ: 

R=1000*PS*SN*SV

ahol: PS - a versenyzõ százalékos verseny-

teljesítménye (a versenyzõ szerzett összes

pontszáma osztva a versenynap-gyõztesek

pontjaival, az NMK-ban a nemzetközi

rangsorban az adott versenyzõ pontszáma

osztva a legjobb magyar versenyzõ

pontszámával); SN - szorzó az értékelt

napok szerint (2 nap esetén 0,5; 3 nap

esetén 0,7; minden további nap +0,1). Az

NMK SN szorzója 0,7. SV - szorzó a

versenyzõk rangja szerint (0,5 + 0,05*a

2003-as rangsor elsõ osztályú ver-

senyzõibõl ahányan a versenyen indultak).

2. Minõsítések

Az éves rangsor alapján: I. osztályú az

évben pontot szerzett versenyzõk elsõ 10

helyezettje II. osztályú az évben pontot

szerzett versenyzõk 11. helyezettõl a rang-

sor elsõ 50%-áig III. osztályú az évben

pontot szerzett versenyzõk második fele.

Az „Év sportolója” cím az éves rangsor 1.

helyezettjét illeti meg.

3. Válogatott keret

A 2004-ben érvényes válogatási rendszer:

A szövetségi kapitány a rangsor nyil-

vánosságra hozatalától számított 30

napon belül válogatott keretet kell hir-

dessen. Az éves rangsor képezi a 2004 évi

válogatások alapját úgy, hogy a keret

vezetõje válogat ki tíz pilótát, az általa

legjobb formában lévõnek ítélt ver-

senyzõket. A végleges válogatott keretet a

szakbizottság hagyja jóvá. A válogatott

keret felkészítését és a válogatást a szak-

bizottság által javasolt, az MRSZ elnök-

sége által jóváhagyott személy, fel-

készítési terv alapján a válogatott keret

vezetõjeként, mint szövetségi kapitány

végzi. Az utazó keretet a szövetségi ka-

pitány jelöli ki a szakbizottság jóvá-

hagyásával.

A 2005-tõl érvényes válogatási rendsz-

er: A szakbizottság három válogató ver-

senyt jelöl ki az év folyamán a szövetségi

kapitány javaslata alapján, az MRSZ és FAI

versenynaptárából. A kijelölés legkésõbb a

verseny megkezdését megelõzõ 30 nappal

meg kell történjen. Ha egy versenyt annak

megkezdése elõtt törölnek, helyette új

verseny jelölhetõ ki. FAI Class 1-es

versenyen 2004 után indulási jogot a

pilóták a versenyt megelõzõ év válogató

versenyein szerzett válogatottrangsor-pon-

tjai közül a két legmagasabb figyelembe

vételével felállított sorrend szerint

nyernek. Visszalépés, nevezés visszau-

tasítás, az induló keret bõvülése esetén a

részvételi jog mindig a sorrendben

következõt illeti.
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MEGHÍVÓ
A Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet (PoLéBiSz) az Eöt-

vös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (ELTE TTK)

Meteorológiai Tanszékével közösen nyílt szakmai fórumot szervez 

a meteorológia és a repülésbiztonság

összefüggéseirõl

Idõpont: 2004. március 6. (szombat) 930 óra

Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Eötvös Terem

(az ELTE TTK északi épülete a Petõfi hídnál, földszint, 0.83 terem)

PROGRAM
Köszöntõ – Dr. Tasnádi Péter, dékánhelyettes, ELTE TTTK

Megnyitó – Mészáros László, igazgató, PoLéBiSz

Klímaváltozás, extrém idõjárási események – Dr. Bartholy Judit,

tanszékvezetõ egyetemi tanár, ELTE TTK Meteorológiai Tanszék 

A meteorológia és a repülés – Sándor Valéria

meteorológus, osztályvezetõ

OMSZ Alapelõrejelzések és Repülésmeteorológiai Osztály 

Az idõjárás hatásai a Ferihegyi Nemzetközi Repülõtéren.

A fel- és leszállások – Kardos Péter

meteorológus, HUNGAROCONTROL Repülésmeteorológiai Osztály

Az idõjárás „ragadozói” A kis- és nagygépes balesetek, események

– Sárközi Szilárd meteorológus,

HUNGAROCONTROL Repülésmeteorológiai Osztály

Meteorológia és a Flow Management – Törõcsik József

elemzõ, PoLéBiSz 

Szárnyvég-örvények elmélete – Dr. Gausz Tamás, egyetemi docens

BME  Közlekedésmérnöki Kar, Repülõgépek és Hajók Tanszék

A részvétel díjtalan!

A rendezvény befejezésének várható idõpontja 1430h 

Az elõadók bemutatása a http://www.casb.hu/ honlapon.

követõen 1 hónapon belül hitelesítettek.

GPS tracklog leadása is lehetséges,

melyet a GPS magassági pontatlansága

miatt 10% értékcsökkentéssel hitelesít a

szakbizottság.) 

8. E szabályzatban külön nem érintett

kérdésekben az FAI CIVL Sportkódex 7.

szekció ”O” osztály 2004 január elsején

érvényben lévõ elõírásai az irányadók.

(Letölthetõ és/vagy olvasható a FAI

web oldalán:

www.fai.org/hang_gliding/documents ) g

Susán Peti

üzeni:

„Még kattinga-

tok sokat, aztán

lehet írok

valamit de sokra

ne számítsatok…

De ki is jöhettek,

szállás van, aztán

lehet nyomni a

dünéken.

Persze ez nem garantált...

DDDDDDûûûûûûnnnnnneeeeee
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el, tiszta szerencse. Nyilván, ha jobban

akartam volna versenyezni, akkor még

jobb eredmények születhettek volna.  

Mike: Sokat adott neked a repülés? 

Zotyó: Itt megint csak az utazáshoz

fordulok vissza, mert sárkányozás ürü-

gyén, illetve bele-bele szõve az utazá-

saimba, szinte az egész Földet beutaz-

tam (persze saját pénzen) és ha már arra

jártam, ahol lehetett, repültem is. Ezen

kívül a legnevesebb sárkánygyártókat is

meglátogattam, megnéztem az üzeme-

ket, ahol a repülõinket gyártják. Össze-

kötöttem az utazási szenvedélyemet a

repüléssel. 

Mike: De el is vett…

Zotyó: Igen. Erre sajnos egyértel-

mûen válaszolhatok. Én nagyon sokat

oktattam. Régóta folyt a repülés ese-

mény nélkül, már szinte azt hittük, hogy

védve vagyunk a balesetektõl, amikor

három évvel ezelõtt hirtelen, egymás

után három olyan pilóta is meghalt, aki

korábban a növendékem volt. Gyakor-

latilag egy éven belül történt mind a

három eset. Azért is fájdalmas ez, mert

mindhárman megfontolt, komoly piló-

ták voltak… Ez az idõszak mély nyomot

hagyott bennem. 

Mike: Távlati terveid?

Zotyó: Fõ feladatom most a gyer-

meknevelés, hiszen van egy két- és egy

hároméves fiam, ezenkívül idõs édes-

anyámmal is én törõdöm. Ez az erõsen

lecsökkent repült idõben jelentkezik, de

ahogy a gyerekek nõnek, ez mindenkép-

pen növekedni fog. Fontos tervem még,

hogy újraélesszem a „Sárkányrepülésért

Alapítványt”, amit 1989-ben 11 klubtár-

sammal együtt hoztunk létre. Átveszem

Mike: Hogyan kezdõdött a repülés

az életedben?

Zotyó: Nagyon régóta sze-

rettem volna repülni; ahogy

mondani szokták, gyermekko-

rom óta, de mint utasgép pilóta.

Nem is igazán a repülés miatt,

hanem azért, hogy utazhassak.

Azután, amikor elmentem rep-

orvosira, simán kirúgtak, és

ugyanez várt rám a sárkányos

reporvosin is. Azt mondták, ne is

reménykedjem benne, hogy valaha is

orvosim lesz. De azért ennek ellenére

elég jól elrepülgetek.

Mike: Most nem is kell hozzá…elvileg.

Zotyó: Hát kellene igazából, de ha az

ember nincs feltûnõ helyen…, fõleg ha

már olyan keveset is repül, sajnos, mint

én, akkor kisebb a veszélye annak, hogy

kéri majd valaki. Meg nagyon rendesek

azok a sporttársak, akik tudták és nem

szóltak. Ha már itt tartunk, ezért is ren-

deztem versenyeket évrõl-évre, hogy én

mint versenyrendezõ magamtól nem

kérem majd az orvosit. Bár hozzá kell

tennem, hogy amikor az orvosin elvették

a kedvem, sokáig nem is próbálkoztam a

repüléssel. Ráadásul maga a vitorlázó-

repülés nem is izgatott különösebben,

sportolni szerettem nagyon. Amikor

megjelent a sárkány, mint sport-

eszköz tetszett meg. Sajnos a

szülõi tiltás is visszatartott né-

hány évig, de végül is elkezd-

tem repülni. A közös élmények

és a társaság volt az, ami igazán

megfogott ebben az egészben.    

Mike: Az elsõk között voltál,

akik itthon szárnyra kaptak?

Zotyó: Határeset. A kezdetek

végén, de még azelõtt, hogy a

sárkányrepülés tömegsporttá vált volna

Magyarországon. 

Mike: Említetted az elõbb a ver-

senyzést…

Zotyó: Igen, hiszen nem csak rendez-

tem a versenyeket, de hosszú évekig

részt is vettem rajtuk. Bár hozzá kell ten-

nem, hogy engem nem a helyezés mo-

tivált, igazából a társaság miatt jártam ki.

Az, hogy közben jó eredményeket értem
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18 Névjegy: Baráth Zotyó

Az égboltos
A belvárosban, régi, „patinás” klub falai között beszélgetek Baráth Zol-

tánnal. A hatalmas terem szinte elnyeli a hangunkat. A szomszéd helyi-

ségbõl azonban egyre inkább beszûrõdik a „szakértés” moraja, az esti

elõadásra gyülekeznek a pilóták. Hamar megtaláljuk a közös hangot, hi-

szen nemcsak repülni, de írni is mindketten szeretünk.

Faludi Miklós 

Név: Baráth Zoltán (Zotyó)

Születési idõ: 1954. április 14.

Státus: sárkányrepülõ-oktató,

páros repülés rekordtartó

Szárny:Wills Wing HP-AT

Klub:

Mûegyetemi Sportrepülõ Egyesület

Sárkányrepülõ Szakosztálya

Elérhetõség: 06-30-9241744

(a képen fiaival, az Újlakin)
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Játék – III. rész

A mostani feladatnál, hasonlóan az elõzõekhez ugyanazon

koordinátákkal kell számolni, a szél 25 km/órás D-DNy-i, a

repülõ eszköz sebessége nem változik. Kiszámolandó a 4 óra

alatt megtehetõ legnagyobb út, úgy hogy a start és cél meg-

egyezik, de erre bármelyik koordinátát választhatjátok. Az út

során legfeljebb egyszer lehet a koordinátákat érinteni, a

startpontot kivéve, amit csak kezdet- valamint végpontként

lehet használni.

Beküldési határidõ: március 1.

Tõlem ez az utolsó feladat, remélem, nem csak számomra volt

érdekes. A továbbiakban Guriga veszi át a stafétát; ter-

mészetesen a kiértékelést együtt készítjük el. További jó

szórakozást és sok sikert!

Bagi Zsolt

a vezetését, és remélem, újra hasznos

lesz a siklórepülõknek. 

Mike: Olvastam róla a Madártoll mellék-

letében.

Zotyó: Meg is lett az eredménye,

hogy megjelent az írás, mert eddig fõleg

a szakosztálytagok utalták át az adó 1%-

át, de most megduplázódott az összeg,

tehát érezhetõ, hogy máshonnan is jött

pénz. 

Mike: A kezdõk felé?

Zotyó: Már biztosan mindenki

elmondta, hogy megfontoltan repül-

jenek. Jobb a más kárán tanulni, úgy-

hogy járjanak nyitott szemmel és füllel. 

Mike: Egy utolsó gondolat?

Zotyó: Amikor felhívtál, eszembe ju-

tott, hogy volt nekem is egy újságom a

hivatalos MRSZ újság megszûnése után,

de még a Madártoll elõtt, amit egyma-

gam írtam. Hermes volt a címe, a görög

hírvivõ isten után. Havonta elküldtem

saját költségemen az összes klubba, és jó

volt tudni, hogy várják. Ebben az újság-

ban volt egy rovat, a „Pilótaprofil”. Itt

hasonló riportok, illetve önéletrajzok

jelentek meg, mint most a „Névjegy”-

ben. Ezért mosolyogtam, amikor meglát-

tam az újságban, hogy hasonlót csinálsz. 

Talán érdekes lehet még, hogy idõtlen

idõk óta tartom a páros sárkányrepülés

magyar rekordját, ami lehet, hogy a sár-

kányozással együtt fog kihalni. A másik

számomra kedves eredmény, hogy az

oklevéllel szemben, nem hatodikként,

hanem negyedikként repültem meg a

száz kilométert Magyarországon. Erre

azért büszke vagyok. g
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Kedves Hirdetõ! Kérem, hogy

hirdetéseidet a megjelenés hó-

napjának 2-áig, e-mailen, vagy

telefonon juttasd el hozzám.

SMS-ben nem fogadom hirde-

tésedet. Fizetni a feladással

párhuzamosan, normál postai

befizetési csekken lehet, a kö-

vetkezõ címre küldve: ASE,

1550 Budapest, Pf. 59. A csekk

„Megjegyzés” rovatába, kér-

lek, írd be: „hirdetés”.

Magyar Bertalan
(beric)

E-mail: beric@index.hu.

Tel.: (28) 514-791;  (30) 9642-652

Új hirdetési
tarifáink

Apró: 300 Ft
(20 szóig, hasábba szedve, ki-

emelés nélkül)

1/6 színes 1500 Ft

1/6 f/f 1200 Ft

1/3 színes 3000 Ft

1/3 f/f 2000 Ft

1/2 színes 4500 Ft 

1/2 f/f 3000 Ft 

1/1 színes 6000 Ft

1/1 f/f 4000 Ft

Apollo Racer GT

kétüléses

motoros sárkány eladó!

Motor: Rotax 503/2V

(alapmûszerekkel)

Szárny: C4M 14,5 m2

Irányár: 700 ezer Ft.

Tel.: (20) 9929-166,

Iványi Gyula
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