Szempontok a 2015. évi sportágak szakmai programjának elkészítéséhez
1. Helyzetelemzés
1.1. A kérdőív feldolgozásáig nem volt még 2014-ben EB, VB.
A kvalifikációs versenyeken elért helyzetet a Nemzetközi Repülőszövetség aktuális
világranglistája mutatja (2014. május 15-i helyzet):
Sárkányrepülésben:

Magyarország 12. (megegyezik a 2014.decemberi állapottal)
Bertók Attila 8. (visszacsúszott a 3. helyről).

Siklóernyős távrepülésben: Magyarország 14. (4 hellyel előbbre léptünk!!!)
Rácz Balázs 61. (2014. decemberben még csak 128-ik volt!!!!)
Női: Lukácsi Emőke 30. (2014. decemberben még csak 57-ik volt!!!!)
Siklóernyős célraszállásban: Magyarország 14. (megegyezik a 2014.decemberi állapottal)
Kaszás Sándor 38. (1 hellyel előbbre lépett)
Siklóernyős acro repülésben: Magyarország 10. (nem változott)
Grillmayer Alexandra női világelső (még mindig!)
1.2. 2015 évre tervezett szakmai program:
A versenysport területén:
Mind a 4 sportágra vonatkozóan (sárkányrepülés, siklóernyős célraszállás, siklóernyős távrepülés,
siklóernyős acro repülés):
Világbajnokságokra való felkészülés.
Nemzeti Bajnokságok hazai megrendezésének lehetőségei megteremtése.
Felkészülési versenyeken való részvétel (az FAI versenynaptárában szereplő versenyek)
Az utánpótlás nevelés területén.
A MOB támogatásával az utánpótlás korúak összefogása és központi utánpótlás felkészítés és
rendezvények szervezése.
Az iskola diák és egyetemi sport – ez értelmezhetetlen.
Szabadidő sport területén. Egyesületi rendezvények, túrák szervezése.
Fogyatékosok sportja – ez értelmezhetetlen.
1.3. Szakmai és infrastrukturális feltételekben tervezett változtatások és költségei:
Szervezeti irányítási rendszer: honlap és központi nyilvántartási rendszer fejlesztése 2015-re 2 mFt
Sportági finanszírozás, válogatott keretek működtetése, nemzeti bajnokságok szervezése költsége
mintegy 4 mFt.
Létesítmények területén: Oktatópályák bérlése és fejlesztése: 2015-re 4 mFt.
Központi tanterem bérlése és oktatótermek felújítása, fenntartása 1,5 mFt (Dagály utcai oktatóterem)
A szakember képzés területén. Oktatók képzése és továbbképzése, 2015-ös tervezett költsége 0,5
mFt.
Egyesületekben folyó képzés központi iskolába szervezése – központi vizsgáztatások
megszervezése, a szövetség által szervezett szakmai táborok megszervezése.
Központi vizsgarendszer kidolgozásának költsége (30 egyesület bevonása, vizsgáztató csoportok
felállítása) 2015-re kb. 1,5 mFt.
A sportág marketingje. Kommunikáció. Belső levelezési rendszer működtetése, sajtókapcsolatok
bővítése, marketing szakember alkalmazása 2 mFt.
Részvétel központi repülőnap szervezésében 3 mFt.
Hazai rendezésű nemzetközi versenyek:
Siklóernyős Liga verseny nemzetközi nyílt Eger, 400 eFt költségű.
Nyílt siklóernyős célraszálló nemzeti bajnokság. Gödöllő. 200 e Ft költségigényű.

Nyílt Sárkányrepülő Nemzeti Bajnokság. Balatonfőkajár. Költségigény 500 e Ft.
Sportegészségügyi és doppingellenes tevékenység. A jogszabály szakmaiatlan megalkotása miatt
fizetős hatósági repülő orvosi vizsgálat költsége a sportolóinkra vonatkozóan 1000 főre számítva
mintegy 15-20 mFt.
2. Válogatott keretek
Sárkányrepülő válogatott keret:
1. Bertók Attila (Amatőr SE) 1966.07.16.
2. Ujhelyi Balázs (Pilisi SE) 1976.07.13
3. Kovács Endre (Pilisi SE) 1969.10.11
4. Kis Attila (Amatőr SE) 1967.11.04
Siklóernyős Célraszálló válogatott keret:
1. Kaszás Sándor (Szoboszlói Darazsak SE) 1973.10.12
2. Kerekes László (Amatőr SE) 1955. 01. 27.
3. Strak Dávid (Amatőr SE) 1980.06.26
4. Kiss István (Amatőr SE) 1963.07.29
Nők:
1. Kerekes Nóra (Amatőr SE) 1983..06.15.
2. Bolyán Anikó (Szoboszlói Darazsak SE) 1979.12.07
Siklóernyős távrepülő válogatott keret:
1. Rácz Balázs (Amatőr SE) 1969.10.04
2. Nagy Máté (NINCS ADAT – JELENLEG NEM TAGJA A SZAKÁGNAK)
3. Dóránd Szilárd (Fly Away SE) 1978.08.29
4. Vértes Balázs (Amatőr SE) 1978.04.17
5. Forgó Szilárd (Fly Away SE) 1973.09.06
6. Sokacz Milán (NINCS ADAT – NEM RAJTUNK KERESZTÜL KAPOTT LICENSZT)
7. Simonics Péter (Fly Away SE) 1963.02.18
8. Budai Péter (Amatőr SE) 1975.12.02
9. Kovács Béla (NINCS ADAT – JELENLEG NEM TAGJA A SZAKÁGNAK)
10. Képes Péter (NINCS ADAT – JELENLEG NEM TAGJA A SZAKÁGNAK)
Siklóernyős acro válogatott keret:
Grillmayer Alexandra (Airborne SE) 1987.12.20
3. 2015. évi tervezett eredményességi célkitűzések.
Sárkányrepülő Világbajnokság. Egyéni érmes helyezés, csapat a legjobb 6-ban.
Siklóernyős Célraszálló Világbajnokság. Egyéni helyezés az első 10-ben, csapat a legjobb 8-ban.
Siklóernyős távrepülő Világbajnokság. Egyéni helyezés a 20. helyen belül, csapat belül a 10-en.
Siklóernyős acro világbajnokság. Női 1. helyezés,
4. Egyes szakmai mutatók területén kitűzött célok.
Technikai taktikai tudásszint emelése. Felkészítő edzőtáborokon, versenyeken (minél több nemzetközi
versenyen való részvétel) A versenyeken teljesítettek elemzése, értékelése közös oktatásokon.
Fizikai állapot fejlesztése. – nem központi szervezés.
Mentális tulajdonságok fejlesztése. Kiegészítő sportok, elsősorban állóképesség növelése, monotónia
tűrés, speciális táborok szervezése (más repülősportokkal összehangolva)

A központi és az egyesületi munka aránya: a válogatottakkal a versenyidőszakban a központi
rendezvényeken foglalkozunk, túlsúlyban az alapozás, a felkészülési és a verseny felkészülési
időszak is a klubok rendezvényein zajlik.
Egyesületi oktatók és szakmai vezetők irányítják az egyesületi munkát (30 egyesületben mintegy 60
oktató). Az oktatók rendszeresen központi továbbképzésben vesznek részt.
5. A felkészülés szakaszai
2014. Európa Bajnokságon, világkupákon való részvétel, végső VB felkészülési szakasz.
2014. ősz. Alapozás, technikai felkészítés a klubokban.
2015. tél, tavasz. Felkészülési időszak a klubok szervezésében. Felkészítő versenyek a nemzetközi
versenynaptár figyelembe vételével.
2015. nyár. Világbajnokságok ráhangolás, felkészülés a szövetségi kapitányok közreműködésével.
6. A válogatás elvei
A megelőző évi nemzetközi rangsor az alapja és a személyek anyagi lehetőségei meghatározóak (a
támogatás teljes elmaradása miatt)
7. A sportág utánpótlás helyzete
Mind a 4 sportágban (sárkányrepülés, siklóernyős célraszállás, siklóernyős távrepülés, siklóernyős
acro repülés) gyakorlatilag megszűnt az utánpótlás. Ennek oka az anyagi források évek óta tartó
elmaradásában keresendő. A versenyzés egyre nagyobb anyagi áldozatait egyre kevesebben
vállalják. Szövetségünk a MOB támogatásával a 25 év alatti korcsoport utánpótlás felkészítésével
hosszú távú előkészítő munkát indított el. Szakemberek (szakképzett edzők, oktatók) irányításával
utánpótlás felkészülési program alapján történik a versenyzői kvalitások és a versenyzéshez való
motivációs bázisok kialakításának megalapozása. Ez jelenleg kezdeti fázisban tart.
Célkitűzésünk a 2015 évre a 2014-ben megkezdett utánpótlás felkészítő program folytatása. Ennek
egyik feltétele, hogy az utánpótlás hatékony támogatáshoz jusson versenyzésre alkalmas
versenyfelszerelés beszerzésével, vagy bérlésével. Ennek költségigénye legalább 3 felszerelés
beszerzése esetén mintegy 3 mFt, az eszközök bérlése esetében 1,5 mFt. Az utánpótlás korúak
életkori sajátosságaik miatt ezt megfinanszírozni saját erőből nem tudják.
8. A válogatott keretek foglalkoztatásának szakmai, szervezési feladatai
A válogatott keretek vezetői felkészítési tervvel pályáztak. Sajnos a sárkányrepülő és a siklóernyős
acro keret vezetésére nem érkezett be pályázat, így az ő felkészítésük és felkészülésük egyéni
programjuk alapján történik.
A siklóernyős távrepülő és a siklóernyős célraszálló keret vezetésével pályázatuk alapján a korábbi
szövetségi kapitányokat bíztuk meg.
9. A sportág sportegészségügyi ellátása, sportorvosi vizsgálat, sporttudományos háttér.
Ezen a területen a jogalkotás szintjén erős visszalépés tapasztalható. A nemzetközi gyakorlattól
teljességgel idegen, a sportegészségügyi ellátás lehetőségeinek megteremtése helyett kötelező
hatósági repülő orvosi vizsgálat bevezetése okoz hátrányt a sportágainknak.
10. A sportág doppingellenes küzdelme.

A Nemzetközi Repülőszövetség doppingellenes programjához csatlakozunk.
11. Sportdiplomáciai feladatok, a sportág nemzetközi tisztségviselőinek névsora.
A Nemzetközi Repülőszövetség (FAI) illetékes szakbizottságában (CIVL) delegate: Kerekes László,
alternate delegate: Szöllösi László.
Az Európai Siklóernyős és Sárkányrepülő Unióban (EHPU) szintén ők képviselik hazánkat.
Az Európai Safety és Training Committee-ben Szöllösi László a küldöttünk.
2014-ben anyagiak hiánya miatt a Nemzetközi Repülőszövetség illetékes szakágának éves
konferenciájára nem jutottunk ki.
2014-ben az EHPU éves ülésén Szöllösi László és Holló Attila képviselte hazánkat.
2015-ben mindkét szervezet éves ülésére el kell juttatni képviseletünket.
12. A sportág létesítmény helyzete
A felszálló területek száma rohamosan csökken. A természetvédelmi korlátozások és a
magántulajdonba kerülések miatt vagy tilalmak, vagy kifizethetetlen bérleti díjak hiúsítják meg a legális
repülések lehetőségét.
Az oktató termek fenntartása vagy bérlése költségei emelkednek, így a használatuk lehetősége is
folyamatosan szűkül.
13. A szövetség és az egyesületek kapcsolata
Az egyesületek a szövetség tagjai. A szövetség az utánpótlás támogatását meglévő anyagi
feltételeivel támogatja. Támogatja továbbá eredményességi juttatás formájában a versenyzést,
valamint üzembentartói jogosítványa által biztosítja az egyesületekben folyó képzés hatósági
engedélyeit, valamint a repülésbiztonsági szolgálatot.
A sporttörvény és a Civil törvény talaján az egyesületek a szövetség alapszabálya alapján a
szakágakon irányításával végzik sportszakmai tevékenységüket.
14. A felkészülést befolyásoló tényezők.
A hatósági korlátozások az európai szabályozással ellentétben akadályozzák a hazai repülősport
repülés és felkészülési lehetőségeinek szélesítését.
15. Észrevételek, javaslatok.

