
Tokaji starthely adatai. 

A felvezető út Tarcal közepén egy táblával/ TV ADÓ/ felirattal van jelölve. 

Ha ezt megtaláltuk később már nem lehet eltévedni, mivel az út a starthelyig tart. 

GPS :   É  48’ 07’ 09. 

             K  21’22’ 54. 

QNH-512m  

QFE-375m 

Hivatalos leszálló távolsága légvonalban –2000m 

Optimális szélirány –190 fok + - 20 fok eltérés még belefér. 

A starthely többnyire füves,enyhén lejt a start irányába, viszont a nekifutás szempontjából rövidnek 
számít. 

Csak a dinamikus, hibátlan startoknak van esélye. 

A starthely fokozottan védett területen található ami behatárolja a tevékenységi körünket.  A Tokaj Fly 
egyesület engedélye a starthelyen egyidejűleg 10-fő tartózkodását engedélyezi. 

A leszálló megközelítése a Tarcalt Tokajjal összekötő közútról lehetséges. 

Aki még nem járt itt annak itt kell kezdeni a heggyel való ismerkedést. 

Ez az út a hegy déli oldalán vezet,ahonnan kitűnően látni a starthelyet,valamint az egész vulkanikus 
kúphegy déli irányú alakzatának repülés szempontjából kiemelkedően fontos részleteit .Az aszfalt 
útról a szarvas dűlő elnevezésű terület felé bekanyarodva szemben látjuk a starthelyet  ,jobb kézről a 
vasúti átjáró előtt pedig a 25m széles és 150m hosszú bérelt leszállót. Ez a leszálló 
akadálymentes,csupán termikes időben kell jobban odafigyelni. A starthely kiemelkedő nehézségi 
fokát nem a starthely minősége miatt kapta, hanem az ehhez tartozó leszálló viszonylag nehéz  
elérhetősége miatt. A megközelítési tartományban ugyanis egy vasúti pálya valamint nagyfeszültségű 
felső vezetékének nyomvonala húzódik .Az e feletti átrepülés biztonságos magassága min.20m 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bekecsi  starthely. 

GPS:  48° 9'41.26"É  

          21° 6'57.54"K 

Megközelítése: 

 A 37-es út 21 km szelvényénél ráfordulunk az északi irányban lévő aszfalt burkolatú bekötő útra amin 
4 km es autózás után megérkezünk a domb lábához. 

A domb keleti irányú, 300 m széles és 80 m magas. 

Egyedüli oktató,gyakorló pálya a Zemplén környéken.  

Az előtte elterülő szántóról termikek rendszeresen a starthely felé érkeznek ami a gyakorlott 
pilótáknak lehetőséget biztosít a távrepülésre is. 

Kezdőknek természetesen a termikmentes egyenletes keleti szelet ajánlanám. 

A szél iránya 90 fokról optimális de 10-20 fok eltérés még tűrhető lehetőséget biztosít a repülésre. 

A legeltetések elmaradása miatt a csipke elharapódzott, amit rendszeresen nagy munkával kell 
használható állapotban tartani. 

 

 

Részletesebben:  tokajflyse.mindenkilapja.hu 

 

 

 


