
 
 

Siklóernyős Célraszálló Nemzeti Bajnokság Pályázata 
 

Pályázat címzettje: Szabad Repülők Szövetsége 
 
Pályázó: ASE, Szoboszlói Darazsak S.E, Célraszálló Válogatott keret 
 
Pályázat célja:   
Szeretnénk rendezni egy FAI-II minősítésű siklóernyős célraszálló bajnokságot 
2013 június 29-30-án Egerben, a Nagyeged hegyen. A verseny ideális alkalom a 
hazai célraszálló pilóták felkészítésére a Világjátékokon való részvételre, 
valamint az augusztusban esedékes világbajnokságra is ideális gyakorlási 
lehetőség. Az utánpótlásképzés is egyik legjobb formája lehet ez a verseny, 
mivel olyan „népszerű” helyen szeretnénk megrendezni, ahol a hazai 
siklóernyős társadalom nagy része rendszeresen repül. A helyszín adottságai 
ismeretesek, így csak egyedül keleti szél esetén kell alternatív helyszínben 
gondolkodni. (Mikófalva, Fedémes). A verseny szervezésében több, nagy 
tapasztalatú siklóernyős csapat vesz részt, így már kipróbált szervező gárda 
bonyolítja le a versenyt. ASE Delta csapat részéről Ónódi Miklós, mint 
versenybíró és FAI felé illetékes megbízott fogja rendezni a versenyt.  
A másik nagy tapasztalatú szervező csapat a Szoboszlói Darazsak csapata, akik 
az eddig egyetlen hazai világkupa szervezői voltak. Szeretnénk, ha ez a verseny 
megkapná a Magyar Nemzeti Bajnokság megnevezést, mivel sajnos nem látható 
egyéb komolyabb hazai rendezvény a célraszállás versenyszámban. A verseny 
külföldi versenyzők előtt is nyitva áll, mint „open” verseny.  A június végi 
időpontnak köszönhetően neki is egy jó felkészülési lehetőség az elkövetkező 
világversenyekre. A verseny tervezett nevezési Díja 3000-Ft vagy 10 euro. Ez 
egy alacsonyabb nevezési díj a szokottnál, de most a cél, hogy minél több pilótát 
bevonjunk a célraszálló versenyekbe. A versenyzők ezért a díjért kapják a 
felszállítást, a starthelyre, ebéd csomagot (lunchpaket), valamint egyedi pólót, 
esetleg kalapot. 
 A verseny teljes tervezett költségvetése az alábbiak szerint alakul: 
 
Bevételek: 
- Nevezési díjak (40 fővel számolva) 120.000-ft 
- Pályázati pénzek 250.000ft 
- Szponzorok, támogatók (ez lehet tárgyi támogatás) 50.000-Ft 
 
Kiadások: 
- Kupák, serlegek, oklevelek 40.000-Ft 
- Felszállítási díj (40 főre számolva) 120.000-Ft 



- Bírók, segítők, elektromos kijelző díja: 75.000-ft 
- Pólók, kalapok 40.000-ft 
- Ebédcsomag 30.000-ft 
- Esti vacsora, az eredmény hirdetéskor 50.000-ft 
- Pénzdíj (tárgyi ajándék a szponzoroktól) 50.000-ft 
- Egyéb költségek 15.000-ft 
 
Szeretnénk, ha a tisztelt bizottság a rendelkezésre álló anyagi keretek 
mértékében 250.000- forinttal támogatnák a célraszálló verseny megrendezését. 
Bízunk benne, hogy a versenyen és utána több hazai pilóta fog a célraszállás 
kategóriában indulni. Mi, mint válogatott keret, mindent meg fogunk tenni a 
verseny népszerűsítése érdekében. 
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