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X. Hírős Kupa Ejtőernyős Célbaugró és Célraszálló 

Verseny 

Szeged, 2023. április 28.-29. 

 

 

 

 

 

 

Versenykiírás  
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1./ A verseny rendezője: 

 Hírös Ejtőernyős és Hőlégballon Sportegyesület 

 Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége szegedi tagszervezete  

 Délvidéki Aero Club 1930 

 

2./ A verseny célja: 

 Baráti kapcsolatok erősítése. 

 

3./ Verseny védnöke:  

 Balázs Gábor (DAC elnöke) 

 Sutus András (Hírös Eje.)  

 

4./ Verseny helyszíne és ideje: 

 Szeged Repülőtér, 2023. április 28-29. 

 A verseny főbírája Antalicz Jenő  

 

5./ Nevezési határidő: 

 2023. április 21. 

 

6./ Nevezési díj: 

  Célbaugrás: 

o 40.000.-Ft/fő. 

o A 6 sorozatból valamilyen oknál fogva végre nem hajtott ugrások 

esetén a szervező a nevezési díjból ugrásonként 5000.-Ft-ot 

visszatérít. 

 Célraszállás: 

o FAI A vizsgával rendelkező ugróknak: 
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 40.000.- Ft/fő, amely 6 ugrást tartalmaz. A 6 sorozatból 

valamilyen oknál fogva végre nem hajtott ugrások esetén a 

szervező a nevezési díjból ugrásonként 5000.-Ft-ot 

visszatérít. 

o FAI A vizsgával nem rendelkező ugróknak: 

 33.000.- Ft/fő, amely 3 ugrást tartalmaz. A 3 sorozatból 

valamilyen oknál fogva végre nem hajtott ugrások esetén a 

szervező a nevezési díjból ugrásonként 7000.-Ft-ot 

visszatérít. 

 3 ugrás felett minden további ugrás 10.000.- Ft/fő.  

 Ugrások előtt oktatói eligazítás, egész napos oktatói 

felügyelet, hajtogatás ellenőrzés és a gépben ugrató oktató 

biztosított.  

o Célraszállás versenyszámban a versenyugrásokhoz a Hírös 

Ejtőernyős és Hőlégballon Egyesület tagjai számára a tanuló 

ernyők ingyenesen biztosítottak – jelentkezési sorrendben! 

 A nevezési díj mindkét versenyszámban magában foglalja: 

o az ugrások költségét 

o pólót 

o a verseny végén vacsorát 

 

7./ Nevezési cím: 

 hiroseje@gmail.com 

 Csorba József, Tel.: 06-70-378-05-44 

 

8./ Nevezési feltételek: 

 A versenyen érvényes orvosival és az ejtőernyőknek érvényes 

tanúsításokkal, valamint tok-felelősség biztosítással kell rendelkezni. 

 Egy célbaugró csapat létszáma: 4 fő. 

mailto:hiroseje@gmail.com
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 A csapatok összetétele vegyes (férfi-nő) is lehet. 

 

9./ A verseny lebonyolítása: 

 Légi jármű típusa: C-182 

 A verseny két versenyszámban kerül értékelésre.  

o Célbaugrás 

o Célraszállás 

 

Célbaugrás  

 A célbaugró versenyen csapat-célbaugrás lesz, melyből egyéni 

eredményeket is értékelünk. A csapatértékelés feltétele minimum 4 csapat 

nevezése. 

 Ugrások száma: max. 6, min. 4. Az ugrások beleszámítanak az egyéni 

értékelésbe is. 

 A célbaugrás szivacsra történik, értékelése elektromos deszk kijelzővel. 

 Ugrási magasság: 900-1100 m. 

 

Célraszállás: 

 A célraszálló versenyen egyéni célraszállás lesz. 

 Ugrási magasság: 1100 -1200 m. 

 Ugrások száma: max. 6, min. 3. A leugrott ugrásokból az ugrók legjobb 3 

ugrása kerül értékelésre.  

 A célraszálló versenyen tanuló státuszú ugrók, valamint tanfolyamot 

végzett, de FAI A vizsgával még nem rendelkező ugrók is részt vehetnek. 

Ennek feltétele: 

o  minimum 10 ugrás;  

o legalább 1 önálló ugrás végrehajtása a verseny előtti 30 napban; 

o oktatói engedély; 
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o aki nem a Hírös Ejtőernyős és Hőlégballon SE. sportolója, 

jelentkezés előtt egyeztessen Csorba Józseffel!  

 A verseny kizárólag célra-szállásból áll, amely során 40 méter átmérőjű, 5 

méterenként csökkenő körökből áll. A cél közepe 1 méter átmérőjű kör, 

ami 0 méter eredménynek számít.  

 A célra történő leszállás kizárólag fékezés nélküli, folyamatos 

siklásból és lebegtetésből közelíthető meg!!! Hagyományos célbaugró 

technikával, megfékezett ejtőernyővel történő célba érés érvénytelen 

eredményt von maga után!! Az ugrónak a földet érést talpon maradva 

célszerű végrehajtania. A mérés elsődleges alapja a talp vagy a test 

bármely részének első földet érési pontja. A földet érés helyét a három 

bíró vizuális értékelés alapján, a helyszínen dönti el. A célba érés 

eredménye a 1 méter átmérőjű célkör elérése, vagy az ahhoz mért, 5 

méterenként növekvő távolság. Vonal esetén a jobb eredményt kapja a 

versenyző. 

 Az ejtőernyőzés szabályainak durva megszegése, illetve saját, vagy másik 

ugró testi épségének veszélyeztetése, az ugró versenyből történő kizárását 

vonhatja maga után (pl. alacsony nyitás, másik ugró veszélyeztetése a cél 

megközelítése során, durva földet érés stb.). Ilyen helyzetben az 

ugrásszolgálat, vagy a bírói testület valamelyik tagjának javaslata alapján 

bírói konzílium dönt az eset elbírálásában. Letiltás, sérülés, vagy egyéb, 

az ugró hibájából adódó ok miatt végre nem hajtott ugrások a maximális 

távolságnak megfelelő pontszámot érnek. Rossz lépcső építése esetén nem 

kérhető újra ugrás. 

 Győztesek meghatározása: 

o A legjobb 3 befejezett célra-szállás kör után a legkevesebb métert 

elért sportoló. 

o Döntetlen esetén a következő eljárás kerül alkalmazásra:  
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 A több nullát ugró a jobb; ha nem ugrottak nullát a legtöbb 

5m-t ugró a jobb, stb. 

 

10./ Díjak: 

 csapat célbaugrás I., II., III. helyezés 

 egyéni célbaugrás I., II., III. helyezés 

 egyéni célraszállás I., II., III. helyezés 

 

11./ Program: 

2023. április 28. Péntek 

 14.00-15.00-ig beérkezés, regisztráció, sorsolás, versenyugrások végrehajtása 

2023. április 19. Szombat 

 08.00-19.00-ig versenyugrások végrehajtása 

 eredményhirdetés 

 közös vacsora 

 

12./ Általános tudnivalók: 

Okmányok, felszerelések: 

 ejtőernyős igazolvány/ugróköny 

 orvosi alkalmasság igazolása 

 ejtőernyők tanúsítványai 

 előírás szerinti felszerelés 

 eje. tok biztosítást igazoló lap 

A fentiek meglétét a verseny vezetősége ellenőrzi. Az igazolványoknak, 

igazolásoknak, engedélyeknek, törzskönyveknek a verseny végéig érvényesnek, 

napra késznek kell lenniük. 

 

13./ Óvás 
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A versenyen óvásra lehetőség nincs. 

 

14./ Szállás 

Szállás lehetőség a repülőtéren található kempingben (1.500.- Ft/sátorhely). 

 

Szeged, 2023. január 31. 

 

 

 

 

 

 

Sutus András 

főszervező 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hírös Ejtőernyős és Hőlégballon Sportegyesület 

6000 Kecskemét, Báthory u 3/A 

Tel.: +36703780544 E-mail: hiroseje@gmail.com 

8 

 

N E V E Z É S I  L A P  

 

 

Klub, vagy a csapat neve:  

 

 

Versenyzők: 

 

Név: Szül. hely, 

dátum: 

Lakcím e-mail cím Szállás igény 
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N E V E Z É S I  L A P  

 

Klub neve: 

 

Egyéni versenyzők: 

Név: Szül. hely, 

dátum: 

Lakcím e-mail cím Szállás igény 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


