
PÁLYÁZAT A 2013. ÉVI SIKLÓERNYŐS NEMZETI BAJNOKSÁG RENDEZÉSÉRE 

Évek óta hiányzik az élsportot összefogó, értékelhető, objektív eredményt adó, komoly  
megmérettetés. Ennek ellenére minden évben sok pilóta utazik külföldre, hogy összevesse a 
valós és a vélt teljesítményét, mindezt egy olyan objektív fórumon, ahol  biztonságban és 
sportszerűen  versenyezhet. A leginkább kedvelt és jól bevált úti cél Szlovénia, ahová évente 
akár 3-4 alkalommal is elutaznak a magyar versenyzők! 

Ebből a gyakorlatból kiindulva,  a 2013. évi nemzeti  Bajnokságot az évek óta egyre 
nagyobb érdeklődést kiváltó Serial Cup 2013 keretein belül, a szlovéniai partnerrel  közösen 
rendeznénk meg. 
A Serial Cup  az utóbbi  évek legkedveltebb versenyévé vált a magyar pilóták  körében. Ezt 
egyértelműen alátámasztja, hogy minden évben egyre többen neveznek erre a versenyre. 
Nagy vonzerőt jelent, hogy több különböző kategóriában hirdetnek eredményt. Ez a verseny 
nem csak egyszeri megmérettetésre kínál lehetőséget, hanem kiváló felkészülési lehetőséget 
jelent a hazai élvonal részére.  
Rendkívüli és egyedülálló lehetőséget biztosít a kezdő versenyzőknek is, hiszen minden este a 
világ élvonalbeli pilótái tartanak előadást  a szakmai fogásokról. A versenynapok és 
eredmények közös elemzése minden résztvevőnek garantálja a nagyobb fokú tudatosságot és 
a szakmai fejlődést.   
A verseny helyszíne, a szlovéniai Alpok, egyértelműen garantálja a jó tapasztalatszerzést, és 
egyik felkészülési lépcsője lehetne a 2014. évi szerbiai  EB-nek. 

A szervezők  szigorú  ellenőrzésének köszönhetően a versenyen csak olyan pilóták 
indulhatnak, akiknek  minden dokumentuma rendben van. Ez szavatolja, hogy a feketén 
repülő pilótákat kiszűrik. A verseny magyar szervezését, és a szlovéniai partnerrel való 
egyeztetést szövetségi kapitányként vállalom. A nevezési díjak megítélt összegét a szlovén 
partnernek fizetheti egyenesen a HFFA, de amennyiben szükség van egy köztes pályázó 
szervezetre, abban az esetben ezt a Fly Away SE vállalja.  
A rendelkezésre álló összegből egyszerűen a részvevő pilóták nevezési díjának egy részét  
lehetne fizetni, így mindenki számára, teljesítménytől és eredménytől függetlenül, egyforma  
lenne a támogatás – vagyis egyenlő részvételi feltételeket biztosíthatnánk. Természetesen a 
nevezési díjakról kiadott számla alapján pontosan el lehet számolni a befolyt összegről. 

Az előzetes nevezés és a nagy érdeklődés miatt már kb. egy hónappal (vagy kiírhatunk egy 
nevezési határidőt, hogy az addig nevezett pilóták részvételét támogatjuk) a verseny kezdése 
előtt látni fogjuk hány magyar pilóta indul majd.   
Ennélfogva a támogatás összegét egyszerűen felosztjuk az előzetesen már benevezett magyar 
pilóták között. Ha valaki – annak ellenére, hogy előzetesen  benevezett – de mégsem indul, 
akkor az utána következő – vélhetően ekkor már várólistán lévő pilóta kapja a támogatást. 
A támogatást  felhasználását könnyen ellenőrizheti bárki, hiszen a regisztrációnál pontosan 
lehet majd látni, hány magyar vesz részt a versenyen. Az elmúlt évek tapasztalata alapján 
legalább 30-50 pilóta részvételére lehet számítani! 
 
Mivel a verseny kiírása még nem jelent meg, ezért  a tavalyi adatok alapján a következő 
információk  egyelőre csak tájékoztató jellegűek. A szlovén szervezővel már gyakorlatilag 
egyeztettünk és részéről  semmi akadálya nincs a Magyar Nemzeti Bajnokság Serial Cup-on 
belüli megrendezésének. 

Magyar Nemzeti Siklóernyős XC Bajnokság/ Serial Cup 



Helyszín:  Kobarid, Szlovénia 

Időpont: 2013 augusztus … 

Max. indulók: 120 fő 

Kategória:  FAI 2 

Nevezési  díj:  120 EUR / fő 

Szervező: Gasper Prevc 

Ddíjazás:          DHV1-2, EN-B 
                        DHV 2, EN-C 
                        DHV 2-3, EN-D 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a pályázatot méltányosan bírálják el, vegyék figyelembe, 
hogy a támogatás teljes összege a pilótákat támogatja majd!  
  
A szervezési munkák lebonyolításával a Fly Away SE szintén támogatja a hazai utánpótlást és 
élsportot! 

2013-02-07 
Simonics Péter 
szövetségi kapitány, Fly Away SE elnökségi tag 
 


