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1. FELELŐSSÉG ÉS KOCKÁZAT

OKTATÁS ÉS TANÁCSOK
A siklóernyőzés és a motoros ernyőzés oktatása a legtöbb európai országban erőteljesen szabályozott; az oktatónak megfelelő jogosítással kell rendelkeznie. A tanfolyamokon
közreműködhetnek segítők, de minden körülmények között az oktató felügyelete alatt.
Az Egyesült Államokban például nem kötelező tanfolyamot végezni, viszont elég mereven veszik a szigorú légi közlekedési törvények betartását, illetve a biztosítás meglétét.
A fentiek fényében néhány sportszövetség a maga eszközeivel igyekszik hozzájárulni a
biztonságos és szabályos repüléshez: klubokhoz kötődő iskolákat hoznak létre, természetesen proﬁ oktatókkal.

Optimális esetben az oktató tapasztalt pilóta, aki a legmegfelelőbb módszereket alkalmazza, az iskola pedig korszerű felszereléssel (ernyő, hátimotor, beülő, mentőernyő,
bukósisak stb.) rendelkezik. Biztosítja továbbá a rádiót (ami az első repülések során az oktató és a növendék közötti kommunikáció feltétele), az infrastruktúrát az elméleti oktatáshoz, valamint a területet a gyakorlati oktatáshoz. (Utóbbi használatához – ha nem az
iskola saját ingatlanáról van szó – természetesen a tulajdonos hozzájárulása szükséges).
A gyalog- vagy motoros ernyőzés önálló elsajátítása rendkívül veszélyes, és nemcsak
a pilótára, de a teljes repülőtársadalomra nézve is negatív következményekkel járhat. Az
ilyesfajta felelőtlenség kedvezőtlenül befolyásolja a közvéleményt, és veszélyezteti a sport
jelenlegi viszonylagos szabadságát.
Semmi esetre sem szeretnénk „önképzésre” ösztönözni a leendő pilótákat. Könyvünket véletlenül sem tematikának, hanem hasznos olvasmánynak szánjuk, amit tanfolyam
előtt, alatt és után is érdemes forgatni.
Nem célunk lépésről lépésre követni a tanfolyamok anyagát; az oktatóknak megvannak a saját módszereik, amiket az adott helyszín paramétereit, földrajzi-meteorológiai
körülményeit ﬁgyelembe véve dolgoztak ki.

2. AZ OKTATÁS FELTÉTELEI
Motoros ernyőzésben – örvendetes módon – az oktatás helyszínének kevesebb elvárásnak kell megfelelnie, mint a siklóernyőzésben. Nem követelmény az enyhe lejtő – megfelelő uralkodó széliránnyal – és a teljes akadálymentesség. Nincs szükség nagyobb dombokra, illetve olyan leszállóra, amely a felszállás helyétől siklással biztonságosan elérhető
(mint ahogy a magasstart sem tananyag). Mindez akkor is igaz, ha néhány iskola bizonyos
tekintetben hasonló oktatási módszereket alkalmaz motoros ernyőzésben, mint siklóernyőzésben (tanulódomb és csörlőzés).

3. MÓDSZEREK
Az alábbiakban néhány jelenleg alkalmazott oktatási módszert ismertetünk. Közös vonásuk, hogy a növendék nulláról indulva jut el az önálló repülésig. A különböző oktatási
szinteken már lényeges különbségek ﬁgyelhetők meg az egyes módszerek között. Az alapfokú tanfolyam után – amire egy kiadós önálló repülés „teszi fel a koronát” – sok iskola
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ajánl haladótanfolyamokat, ahol a pilóta mélyebb ismeretekre tehet szert, különösen a
reptechnikát illetően. A haladótanfolyamokon általában a gyakorlat kerül előtérbe, magyarul: jó sokat lehet repülni.
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A pilóta a kifutópályára gurul, ellenőrzi a forgalmat, a szélsebességet és a szélirányt,
ráadja a gázt, irányban marad, majd a megfelelő pillanatban elemelkedik. A motoros ernyős pilótának – a fentiek mellett – fel kell töltenie, illetve kontrollálnia kell rugalmas és
igen érzékeny repülőszerkezetét. Képzeljük el a motoros kisgép pilótáját, amint felszállás
közben a szárnyát barkácsolja. A motoros ernyős pilóta számára ez teljesen természetes.

A/2 – Rövid repülések tanulódombon (motor nélkül)
A második napon több a felhúzási gyakorlatot végeznek. Ha van egy jó kis tanulólejtő,
az oktató értelemszerűen el fog idézni egy ideig a motor nélküli repülés fogásainak tanításával, még akkor is, ha ez a motoros startolás technikájának az elsajátítása szempontjából nem előnyös. A start utáni, immár a levegőben megtett első lépések szempontjából
viszont már annál inkább. A növendék rövid gyakorlórepülések során megtanulhatja,
hogyan kell a „normál” siklóernyőt irányítani, megtapasztalja, hogy viselkedik a kupola
fékezés hatására.

Négy szisztéma
Alapvetően négy szisztémáról – A, B, C, D – beszélhetünk (bár minden iskolának megvan a sajátja). Valamennyi szisztémában számokkal jelöljük a különböző oktatási szinteket: 1, 2, 3, 4, 5 stb.

A, B, C, D/1 A kupola előkészítése és felhúzása sík terepen (egyelőre motor
nélkül)
A gyakorlat első napján el is felejthetjük a motort. Az oktató ismerteti a kupola felépítését, majd bemutatja a kupola felhúzását. Ez utóbbi kiﬁnomult technikát és nagy
odaﬁgyelést igényel, mivel megerőltetőbb, mint a hegyről-domboldalról gyakorolt gyalogernyős változatban.
Ezután következik a kupolafeltöltés- és megtartás technikájának gyakorlása a földön.
Mindez lényegében megegyezik a motortalan siklóernyőzésben alkalmazott eljárással.
Ugyanakkor nagyságrenddel precízebb kezelésre van szükség. A felszállás biztonságossága és pontossága nagyrészt a kupola helyes földi kezelésén múlik.
Az ultrakönnyű repülőgépek a következőképpen szállnak fel:
A motoros ernyőzés kézikönyve

AZ ELSŐ ÓRA
Első lépésben a növendék a szárny előkészítését és feltöltését sajátítja el. Minél többet gyakorolja
a kupola felhúzását, kezelését, majd a futást az ernyővel (motor nélkül), annál könnyebben tud
majd felszállni, illetve különböző manővereket végrehajtani. Bizonyos értelemben tekinthetjük az
ernyőt úgy, mint egy egyszerű sárkányt, melynek „üzemeltetésénél” ﬁgyelembe kell venni a szelet,
a súlyt, a lökéseket, és az „üzemeltetőnek” pontos mozdulatokkal kell irányítania a szerkezetet.

A/3 Még több húzogatás (kutyázás) sík területen, (álló) motorral a háton
A második napon a legtöbb iskolában (akár van tanulódomb, akár nincs) szorgalmasan dolgoznak az ernyőfelhúzás technikáján. Enyhe szélben a növendék gyakorolhatja
a kifordulós (háttal) startot: hagyja, hogy kupola visszaessen mögé, és ebből a helyzetből húzza fel, majd a felhúzás
után kifordul. A motoros ernyőzésben különösen fontos a
fenti technika proﬁ szintű elsajátítása! (Többet kell gyakorolni, mint siklóernyőzésben, ahol ezt a már önállóan repülő vagy haladótanfolyamos pilótáknak oktatják.) Végül
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a növendék néhányszor (álló) motorral a hátán is felhúzza a kupolát – sokszor nem lehet,
mert elég fárasztó mutatvány.

A/4 Most minden a motorról szól
A motor a harmadik-negyedik napon „lép” a színre (attól függően, hogy a növendék
mennyit gyakorolta a kupola felhúzását és kezelését). Hogyan működik a motor, hogyan
kezeljük a földön, mire ügyeljünk stb. A motoros ernyő sokkal veszélyesebb a földön,
mint a levegőben, következésképpen a növendéknek nagyon alaposan „be kell gyakorolni” a földi kezelést, és tökéletesen tisztában kell lennie a lehetséges veszélyforrásokkal.
Mindezeket újra és újra átvesszük, de még nem szállunk fel. Az oktató akár „bemutatót” is repülhet, ha van rá igény. A növendéknek azonban még „asszimilálódnia” kell, és
főleg „eltárolni” frissen szerzett ismereteit, hogy azokat már az első startnál – a lámpaláz
közepette is – alkalmazni tudja, és minden helyzetre megfelelően reagáljon.
SÍK TERÜLET VAGY LEJTŐ?
Ha kezdetben a növendék sík terepen gyakorolja a feltöltést, megelőzhető a kezelhetetlenül gyorssá váló futás és a vele járó bukás. Az enyhe lejtő megkönnyíti a felhúzást és a futás gyorsítását
– így az első elemelkedés szenzációs élmény lesz a növendéknek. A kezdődomb nemcsak a gyalogernyős-oktatás alapja: a Wright ﬁvérek és Otto Lilienthal is kezdődombról végezték első repüléseiket.

A/5 Az első repülés motorral
Mielőtt felszállunk, még beszélnünk kell egy fontos dologról: ez pedig a testhelyzet
futás közben. Motorral startolva nem lehet előredőlt testhelyzetben gyorsítani, mint siklóernyővel lejtőről indulva. Tartsuk magunkat egyenesen! A belefutós start kezdetén a
testünk kissé előredől – segítve ezzel a kupola felhúzását –, de ahogy a kupola a fejünk
fölé ér, egyenesedjünk fel. (A légcsavar síkjának merőlegesnek kell lennie a talajra.) A gázadás pillanatában kicsit hátra is dőlhetünk, így a tolóerő segít felgyorsulni. (Ha légcsavar
tolóereje párhuzamos a talajjal, vagy kissé lefelé hat, gyorsabban szállunk fel.)
Mindezt főként a gyalogosmúlttal rendelkező növendékeknek kell szem előtt tartaniuk, mivel ők hajlamosabbak előredőlni futás közben. (Ekkor a légcsavar tolóereje felfelé
hat, így lefelé tolja a növendéket, ami szinte lehetetlenné teszi a felszállást).
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ELŐKÉSZÜLETEK A TALAJON
Miután jól „begyakoroltuk” az ernyő bekötését, a felállást és a mozgást motorral, kezdjük elölről
és ismételjük el többször a következőket:
– a kupola kiterítése a talajon szél függvényében
– a zsinórzat alapos ellenőrzése (hurok, gubanc, került-e bele növényzet stb.), a kupolától a hevederekig.
Előkészítjük a motort, majd a repülés előtti ellenőrzés után beindítjuk és bemelegítjük. A motort
típusának megfelelően (elektromos indítású, normál, pedálos stb.) állítsuk le, majd csatlakoztassuk az ernyővel, illetve leállítás nélkül kapcsoljuk össze. Mindkét eljárást gyakoroljuk!
A siklóernyős-tapasztalattal nem rendelkező növendékek könnyebben megtalálják a
helyes testtartást, mivel nincs ilyesféle beidegződésük.
A gyorsítás szakaszában soha ne hagyjuk abba a futást: a talaj elhagyásának pillanatáig
hosszú, nagy lépésekkel haladjunk. Soha ne üljünk be, amíg nem értük el a biztonságos
magasságot. A fenti hibák bárkivel megeshetnek, akár gyalogozott az illető korábban,
akár nem.
A futást azért ne hagyjuk abba, mert így a felszállás csak egy felszállási kísérlet lesz. Ha
a pilóta teljes súlyát a kupolára terheli, a kupola és a motor elindul lefelé – azzal a kockázattal, hogy a keret hamarabb ér földet, mint a pilóta lábai (légcsavarok százai törnek el
ily módon).
A beüléssel pedig azért érdemes várni, mert ha a motor leállna a megfelelő magasság
elérése előtt, úgyis ki kell ülnünk a leszálláshoz.
Felszálláshoz attól a pillanattól adunk teljes gázt, amikor a kupola megfelelően felhúzva
a fejünk fölött van, és irányításunk alatt áll. Mindvégig tartsuk a felszállási irányt, esetleg
kisebb mozdulatokkal korrigáljunk a futás irányán vagy a kupola stabilitásán.
Miután elemelkedtünk, biztonságos magasságban helyezkedjünk el a beülőben. Ne vegyük vissza hirtelen a gázt, és engedjük fel a fékeket, nehogy emelkedés közben átessünk,
vagy éles forduló jöjjön létre. A talajhoz közel végrehajtott éles forduló pedig fájdalmas
következményekkel járhat.
Ne engedjük el a fékeket, mert a légcsavar beszívhatja őket, és emiatt eltörhet. Az is
előfordulhat, hogy a légcsavar feltekeri a féket, és hirtelen elfékezi a kupolát.
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A beülő hevedereinek beállítása és szabályozása
A jó start egyik feltétele a beülő helyes beállítása. Ha például a vállhevederek túl rövidek, és a comb- és mellhevederek könnyen becsatolhatók, a motor felemelése könnyebbnek tűnhet, de a légcsavar tolóereje kissé felfelé hat. Ami önmagában nem gond, ha a
pilóta helyes testtartással gyorsít start közben. Ez a kis malőr azonban 30 méteres helyett
több mint 100 méteres futást „eredményezhet”, és előfordulhat, hogy a pilóta nem is
tudja eléggé felgyorsítani a kupolát.
Ha futás közben úgy érezzük, hogy a kellő távolság megtétele után sem tudunk majd
elemelkedni, ellenőrizzük a beülőt – különösen, ha azt előttünk más használta.
Az oktatónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a beülő a következő növendék számára megfelelően van beállítva.
Fontos, hogy a növendék tudomásul vegye: néha muszáj megszakítani a felszállást a
felszerelés nem megfelelő beállítása miatt. Lehet, hogy a kupola nem jön fel eléggé, vagy
más előre nem látható dolog történik. Az ilyen esetekben első dolgunk legyen leállítani
a motor!
Felszállásnál kicsit húzzuk meg a fékeket (de tényleg csak egy kicsit) – ezzel valamelyest
csökkenthető a felszállási úthossz.

Az első önálló repülés
Ha a növendéknek már kifogástalanul megy a kupola felhúzása, kezelése, többször
egymás után képes eljutni arra a pontra, amikor szaladás közben az ernyő stabilan és
ellenőrzött módon van a feje felett, és már csak gázt kellene adni ahhoz, hogy fellépjen a levegőbe: készen áll az első repülésre. Felszállás után a növendék 100–150 méterre
emelkedik, repülés közben nem távolodik el a felszállótól. Kezdi „megszokni” a repülést,
a fordulókat (melyek minden esetben nagy, lapos fordulók). Egyre nő a bizalma a kupola
és a motor iránt, és megtapasztalja, hogy a motor reakciói hogyan befolyásolják a kupola
viselkedését.

Megfelelő ideig a levegőben
Az első motorosernyős-repülés előnye az első siklóernyős-repüléssel szemben, hogy a
pilóta – éppen a motornak köszönhetően – lényegesen több időt tölt a levegőben, így
jobban felkészülhet a leszállásra. siklóernyőzésben az első magasstartot általában csak
néhány perces repülés követi, motorral ez akár 20–30 perc is lehet. És mindjárt elsőre! Ennek megfelelően a motoros pilóta már „első körben” több tapasztalatot szerezhet, mint
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egy gyalogos növendék a tanfolyam befejezéséig – különösen, ha az oktatás kisdombon
történik.
A tanuló tehát legalább 20 percet eltölt a levegőben, ezalatt helyére kerülnek a dolgok a fejében, van ideje feldolgozni és „elmenteni” a frissen szerzett információkat, ami
a leszállást sokkal biztonságosabbá teszi. Az oktatónak fel kell mérni, hogy mennyi ideig
hagyhatja a levegőben a növendéket, annak kondíciója, állóképessége szerint. Túl sokáig
nem érdemes fent maradnia, mert a jóból is megárt a sok, a tömör gyönyörtől leszálláskor
már agyilag zokni lehet az újdonsült pilóta. Előfordul, hogy a legalapvetőbb tennivalókról
megfeledkezik: ülve marad a beülőben vagy egyszerüen nekirepül a földnek.

Alapvető hibák
Azok a növendékek, akik előzőleg más műfajban – például motoros vagy gyalogsárkánnyal – repültek, hajlamosak „túlkezelni” a motoros ernyőt. Fordulóban ugyanolyan
reakciókat várnak tőle, mint korábbi repülőeszközüktől megszokták. Ilyenkor a pilóta
folyamatosan a testével – azaz tömegközéppont-áthelyezéssel – próbálja kormányozni
a gépet, mintha az – mondjuk – sárkány volna. Holott a motoros ernyőnél erre nincs
szükség.
Ernyőzésben az iránytartáshoz a „minél kevesebb fék” technikája a leghatásosabb.
A kupola akkor reagál hatékonyan, ha minimális mértékben deformáljuk. A határozatlan vagy túl erős fékhasználat nem kívánt hatással jár. Jóformán bárki képes néhány perc
alatt elsajátítani a motoros ernyő irányítását. A lényeg az, hogy nem kell állandóan vezetni az ernyőt, nem kell minden rezdülésére fékezéssel korrigálni. Normál repülés során
az ingastabilitás segíti a pilótát az ernyő irányításában – a fékek csupán lassításra vagy
irányváltoztatásra szolgálnak. Az ernyő alapértelmezésben magától eszi a dolgát, nem
kell feleslegesen zavarni ebben.

Az első leszállás
Miután a növendék eltöltötte a neki megfelelő időt a levegőben, a leszálló megközelítésére és a leszállásra összpontosít. Első repülésnél, ha a környék akadályoktól mentes,
érdemes motoros kisgép módjára hosszú ﬁnáléban, messziről közelíteni meg a leszállót.
Így a növendéknek nem kell földközelben fordulózni, és lesz ideje megbecsülni a siklópályáját. Fontos, hogy a gázt fokozatosan vegye vissza alapjáratra, hogy ne induljon be
előre-hátra ingamozgás a hirtelen gázlevétel miatt. Ha már alapjáratú motorral siklik, és
úgy ítéli meg, hogy oda tud leszállni, ahová szeretne, (persze már beért a placc fölé, de
még megfelelő magasságban), leállítja a motort, és felkészülhet a kilebegtetésre. Eközben
A motoros ernyőzés kézikönyve

Oktatás és tanácsok

Oktatás és tanácsok

188

csupán az iránytartásra és a sebességre
kell ügyelnie, hogy legyen amiből kilebegtetni. Úgy másfél-két méter magasan elkezdi „kóstolgatni a fékeket”, egész
pontosan csak annyit fékez, hogy megtörje a siklószöget és a talajjal párhuzamosan repüljön (függőleges sebességét
átalakítja vízszintesre), minél kisebb, alig
pár centiméteres magasságban. Közben
fokozatosan tovább húzza a féket, addig amíg vízszintes sebessége is el nem
kopik. Akkor meg határozottan elfékezi,
átejti az ernyőt. Lába ezzel egy időben
kell, hogy leérjen a földre.
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gyakorlása. Majd a növendék – fokozatosan magasabbra csörölve – gyakorolhatja a kisebb elfordulás-korrekciókat, de még nem lehet motor a hátán. Ez a módszer egyenértékű a rövid tanulódombos siklásokkal, de kevesebb idő alatt több felszállás hajtható végre,
mivel kevésbé veszi igénybe a növendék állóképességét. A tanulás legfárasztóbb része a
rövid kisdombos repülések után visszagyalogolni a dombtetőre.

C/2 – Felhúzás gyakorlása sík területen, álló motorral (légcsavar nélkül)
Előfordul, hogy sem kezdődomb, sem csörlő nem áll rendelkezésre. Ez esetben a növendék – mint a gyalogozásban – motor nélkül, később motorral a hátán gyakorolja a
felhúzást. Felesleges megtankolni a motort – és még az üzemanyagot is cipelni –, és a
balesetet elkerülendő a légcsavart is célszerű eltávolítani. A növendéknek a kezdetektől
éreznie kell a súlyt a hátán, amihez fokozatosan hozzászokik: egyre könnyebben emeli fel,
különösen, ha már kialakulnak benne az új egyensúlyi helyzetnek megfelelő automatizmusok, és a láb, a hát pozíciója az új gravitációs erőegyensúlynak megfelelően „áll be”.

PASSZÍV IRÁNYÍTÁS
A siklóernyő ingastabilitása nagymértékben megkönnyíti a motoros ernyő irányítását. Ezért az
első önálló repülés nem jelent különösebb nehézséget a növendéknek, ha már egyszer felszállt.
A következő napon további repülések során gyakoroljuk a minél pontosabb megközelítést és leszállást, valamint repülési terveket készítünk meghatározott magassággal és
távolsággal.
Siklóernyősök előnyben: ők hamarabb ráéreznek a fortélyokra, így rövid időn belül valóban önállóan repülnek.
Gyakorlásnál kötelező a fülhallgatós bukósisak, hogy tisztán halljuk az oktató utasításait. Sokkal komfortosabban is repülünk, ha kevésbé érzékeljük a motorzajt.

B/2 Rövid repülések csörlésből, motor nélkül
Ha az iskolának nincs megfelelő tanulódombja, megoldás lehet a csörlés, még a motoros repülés megkezdése előtt. Ez a módszer azon iskolák körében terjedt el, melyek siklóernyősből „nőtték ki magukat” motorossá. Az első csörléses start kis kötélerővel, kevés
magasságnyeréssel történik. Nem kell sok kötelet engedni: a cél csupán a fel- és leszállás
A motoros ernyőzés kézikönyve

Átlagos ﬁzikai állapotban lévő és átlagosan fogékony növendék – még ha soha nem is
repült – jellemzően három nap alatt elsajátítja a kupola felhúzását és kezelését. Ezalatt
nem azt értjük, hogy egész álló nap „kutyázik”; inkább gyakoroljon naponta háromszor,
hogy legyen ideje átgondolni és feldolgozni a tanultakat. A gyakorlás ne tartson tovább
néhány óránál: így a növendék nem merül ki, és nem veszíti el koncentrálóképességét
A motoros ernyőzés kézikönyve

Oktatás és tanácsok

Oktatás és tanácsok

190

– bár mindez természetesen egyénenként változó. Nyáron, amikor hosszúak a nappalok,
érdemes kora reggel kezdeni a gyakorlást, majd hosszabb szünetet beiktatva késő délután
folytatni, mivel a szélviszonyok ebben a két időszakban a legmegfelelőbbek. A növendéknek is szüksége van a feltöltődésre.
Az oktató először a szembe start, majd a háttal start alapvető technikáját tanítsa meg
és gyakoroltassa, míg a növendék tudása készségszintre nem emelkedik.
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leghatékonyabbak maradnak fenn. Az egyes iskolák közötti különbségek pedig valószínűleg az oktatási ﬁlozóﬁában, a helyi földrajzi és meteorológiai adottságokban nyilvánulnak
majd meg.

C/3 Repülés közepes dombról, álló motorral, légcsavar nélkül
Közepes magasságú dombokon gyakorolható a fel- és a leszállás. Ajánlatos valamilyen
„kétdimenziós” járművet igénybe venni, hogy a növendéknek ne kelljen minden egyes
lesiklás után visszacipelnie a motort a hegyre. Ha a repülések között sokat „trógerol”, idő
előtt kimerül.
Ha a növendék képes a kupola felhúzása után sík területen (álló) motorral a hátán futni, valamint dombról, ugyancsak (álló) motorral elstartolni, relatíve könnyen száll majd
járó motorral, a tolóerő segítségével. Mint az atléták, akik ballaszttal futnak, majd megszabadulnak tőle.

D/3 „Közvetlen” módszer
Némely iskola „radikális”, gyorsan elvégezhető tanfolyamokat indít. Mint mindenhol,
itt is a kupola felhúzásával kezdik sík területen – motor nélkül, majd álló motorral a háton. A különbség abban nyilvánul meg, hogy a növendék – miután elsajátította a motorra vonatkozó ismeretanyagot (A/4) – gyakorlódombok, csörlés és „köztes” repülések
kiiktatásával felszállhat.
A növendék eleve ezt szokja meg. Nem is érzi a domb vagy a csörlő hiányát – motoros
ernyősként úgyis csak sík területen fog fel- és leszállni. A repülőeszköz, azaz a szárny viszonylagos egyszerűsége és a rádiózás lehetővé teszi, hogy a növendék már néhány napos
gyakorlás után egyedül repüljön.
Ezt a módszert bírálhatják olyan tradicionális siklóernyős-iskolák, melyek motoros oktatással bővítették repertoárjukat. Indokolt viszont a fenti szisztéma alkalmazása olyan
iskoláknál, melyek távol vannak a hegyektől, és oktatóik nem a „siklós” világból „jöttek”,
hanem valamelyik ul-műfaj, esetleg mindjárt a motoros ernyőzés volt az első repülősportjuk.
A motoros ernyőzés a legﬁatalabb a repülősportok között, így az alkalmazott oktatási
technikák folyamatosan fejlődnek, csiszolódnak. Ami pedig a jövőt illeti, a képzési módszerek természetes kiválasztódására számíthatunk: várhatóan a legbiztonságosabbak és
A motoros ernyőzés kézikönyve

5. A LEGGYAKORIBB HIBÁK
Minden oktató hosszan sorolhatná a példákat a leggyakoribb pilótahibákra. Némelyikük tanfolyamon, növendékekkel esett meg, ráadásul nem is egyszer. Az alábbi helyzetek
gyakran állnak elő egyes motoros tanfolyamokon – szolgáljanak okulásul a növendékek
számára.
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Hibás kupolafelhúzás; közben a növendék elfelejti leállítani a motort
Az első járómotoros-felszállás előtt előfordulhat, hogy a növendék – a stressz, a zaj, a
rezonancia, a többletsúly és a lámpaláz miatt – gyengén húzza fel a kupolát (még akkor
is, ha a korábbi gyakorlatok során, motor nélkül mindez tökéletesen sikerült). A kezdők
hajlamosak a merev kar- és testtartásra, és ha a startot meg kell szakítani, gyakran elfelejtik kikapcsolni a motort a számukra amúgy is szokatlan szituációban – függetlenül
attól, hogy előtte hányszor hallgatták végig az oktató intelmeit és mennyit gyakorolták a
mozdulatot.
Ezért jó, ha kupolafelhúzásnál az oktató a növendék közelében tartózkodik. Ha kell,
segíthet a felhúzásban, mint a siklóernyős-tanfolyamokon, ahol dombról startolnak.
Mindez megkönnyíti a növendék dolgát, de a motoros ernyőzés e téren is nagyobb körültekintést követel – az oktatónak tudnia kell, mennyit segítsen. A növendéknek a motor
lekapcsolásánál is szüksége lehet segítségre, tehát az oktató továbbra sem távolodhat el
tőle.

Félelem a „full gáz”-tól
Megesik, hogy a növendék nem mer maximális gázt adni. Már megfelelő sebességgel
szalad, a motor is magas fordulaton pörög, minden adott a felszálláshoz, ő pedig, anélkül,
hogy észlelné, visszavesz a gázból. A fenti reakciót megelőzendő az oktató rádión adjon
utasítást a teljes gáz megtartására, de még hatékonyabb, ha a növendékkel szemben áll,
hogy az tisztán lássa a kézjeleit, mert a felszállás pillanatában a növendék „nem hall túl
jól”.

Felszállásnál a növendék abbahagyja a futást vagy beül
Az oktató nem hívhatja fel elégszer a növendékek ﬁgyelmét: a forgó légcsavar miatt a
korai beülés súlyos egészségügyi és anyagi következményekkel járhat. „That who breaks,
that who pays” – tartja a veretes mondás, azaz aki eltöri a légcsavart, az ﬁzeti a javítást
vagy az új propellert. Az ilyesmi pedig – mint ismeretes – nem olcsó mulatság.

Repülés közben a növendék leveszi a gáz, hogy kényelmesen elhelyezkedhessen
a beülőben
A levegőbe emelkedés után a növendék következő gondja, hogy elhelyezkedjen a beülőben. Ez nem mindig megy magától. Célszerű bal kézzel fogni a két fékzsinórt, jobb kézzel pedig a beülő alsó részét térdirányba húzni (miközben mindkét térdet fel kell húzni
a mellkasra, ami nem kevés hasizmot igényel). A jobb kéz, amelyik a beülőt cibálja, nem
A motoros ernyőzés kézikönyve
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tudja a gázt is szabályozni, eleinte legalábbis. Jobb híján a növendék alapjáratra engedi
vissza a gázkart, a kupola viszont ettől merülni kezd. A hirtelen gázelvételt az ernyő jókora bólintással fogja nyugtázni. A növendéknek ebben a váratlan szituációban kell visszanyernie uralmát a repülőeszköz fölött. Nem felesleges, ha a növendék a földön, megfelelő
módon fellógatva járó motorral gyakorolja a a beülést, mégpedig úgy, hogy közben a
motor fordulatszámát folyamatosan 3000 fordulat/perc körül tartja. „Éles” repülési helyzetben így különösebb nehézségek nélkül be fogja tornászni magát a beülőbe, úgy, hogy
közben vízszintesen és irányváltoztatás nélkül repül.

Túlkorrigálás
Ritkán, de előfordul, hogy a növendék görcsösen, túlzott erővel korrigál, ez akár „swing”hez is vezethet. A megoldás az, ha mindkét féket felengedi, hagyja az ernyőt repülni, így
minden stabilizálódik A motoros ernyőzéshez ajánlott ernyők alapvetően jóindulatúak,
szinte minden helyzetet megoldanak maguktól, már feltéve, hogy hagyjuk őket repülni.
Ehhez is kell egy kis gyakorlat.
A fenti hibák korrigálhatók néhány rádión adott egyértelmű utasítással. Ugyanakkor a
növendéket fel kell készíteni az önálló repülésre, hogy rádióhiba esetén felismerje a helyzetet, és megfelelően, gyorsan reagáljon, már a kezdet kezdetén is.

6. KÖNNYÍTSD MEG A DOLGOD!
Hogy a motoros ernyőzés olcsósága ellenére mégsem lett tömegsport, az a pilóta hátára nehezedő súlynak, illetve az elemelkedéshez szükséges futásnak – pontosabban a
kettő kombinációjának köszönhető. (Erre a korlátra egyre hatékonyabb megoldásokat
találnak ki a gyártók, kérdés, hogy ez mikor fogja megbosszulni magát…)

Minél kevesebbet cipekedjünk!
Az oktatók egy része arra törekszik, hogy a növendék minél kevesebbet „cipekedjen”.
A felszálláshoz szükséges futás során a felszerelés (és a pilóta saját) súlyát az ernyő fokozatosan átveszi, de amíg nem termelődik felhajtóerő, bizony érezhető a gravitáció, és ez a
kevésbé sportos növendék kedvét szegheti.
A gyalogozásban sem célszerű túl sok hegymászást iktatni az oktatásba. A motoros
kiképzésnél pedig ügyelni kell arra, hogy a növendéknek maradjon ereje a felhúzásra és
más gyakorlatokra koncentrálni – érzékelje a fejlődést, legyen sikerélménye. Ha túlságosan kimerül, a „túlélés” köti le a ﬁgyelmét, ami nyilván nem viszi közelebb a célhoz. Tes-
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tileg „csapágyas”, agyilag „zokni” állapotban csak a balesetveszély nő, a tudásszint aligha.
A növendék ﬁzikai, szellemi kondijával az oktatónak kell gazdálkodni, mégpedig okosan.

több motor kell, ami pedig, amint azt már hangsúlyoztuk, a repülésben nem más, mint
hazugság.

Alternatívák és fizikai állóképesség

A kupola felhúzása az A-hevederek segítsége nélkül

Nem segíti a tanulási folyamatot, ha a növendéket erős szélben vagy szélcsendben,
motorral a hátán kutyáztatják. Van, aki viszonylag könnyen megbirkózik a feladattal, a
kevésbé elszánt pilótajelöltnek azonban elmehet a kedve az egésztől. (Ahogy a gyalogosnövendék az állandó hegymászás miatt „hidegülhet el” a repüléstől.) Az oktatónak
nagyobb ﬁgyelmet kell fordítania kevésbé motivált és/vagy ﬁzikailag kevésbé ﬁtt tanítványára, hogy ők is képesek legyenek összpontosítani, és idővel továbblépni. A tanulók más
és más ütemben fejlődnek – az oktatónak mindegyikükhöz meg kell találnia a „kulcsot”.

Egyes trájkoknál a kupola is másképp töltődik fel: a zsinórok a légcsavarkereten elhelyezett „támpontokon” át futnak, egyes esetekben külön zsinór vezeti meg az A-sor középső
zsinórjait. Amikor a pilóta gázt ad, a trájk gurulni kezd, a kupola – úgymond – magától
jön fel, a pilótának csak a gázzal és a fékekkel kell foglalkoznia.
Ez a fajta „félautomata” felhúzás nem teszi lehetővé a kupola pontos kezelését, ha az
nem szimmetrikusan jön fel, vagy ha netán az egyik oldala csukott. A speciális kupola
viszont – kisebb oldalviszonya, vastagabb szárnyproﬁlja és íveltebb formája miatt – már
első próbálkozásra is nagyobb eséllyel töltődik fel.
Lábról indulva a pilóta – helyzetéből adódóan – a kupola alatt egyik vagy másik oldal
irányába, esetleg visszafelé léphet, a trájk viszont gátolja az ilyen oldalirányú mozgásokat.
Utóbbinál sokkal fontosabb az egyenletes töltődés, amit a trájk súlya, a futómű szélessége és a kupola stabilitása nagymértékben megkönnyít. Úgy is mondhatnánk, hogy a
trájkos ernyő a már repülőgép, még ha a legkönnyebb is, már „vas”.

Triciklik, parafanok, paraplane-ek
A trájkok fő előnye, hogy a pilóta nem
lábról, hanem kerékről indul. A motor súlya kevésbé lényeges paraméter – azaz nagyobb motorral, légcsavarral repülhetünk.
A trájkos ernyő megoldás lehet mindazok
számára, akiknek valamilyen gerincproblémája van, vagy csak szeretik a kényelmet,
sőt a mozgáskorlátozottság sem feltétlenül
kizáró ok. Igaz viszont, hogy a trájkkal elveszítjük a motoros ernyőzés egyik legnagyobb előnyét: szinte bárhonnan minimális idő alatt és a lehető legkisebb gépi segítséggel levegőbe tudunk emelkedni.

Rendkívül stabil szárny
A trájkos repülés speciális kupolát igényel. Ez esetben nem a jelenlegi gyors és érzékeny
ernyők a legmegfelelőbbek, mivel ezeket gurulás közben nehezebb kezelni. Trájkos használatra jobban megfelelnek a speciális, kis oldalviszonyú, „buta”, hiperstabil kupolák. Ezek
gyakran minimális számú beömlőnyílással rendelkeznek, majdhogynem „maguktól” töltődnek és emelkednek fel, így a földön a pilótának szinte csak a gázadást és iránytartást
kell kontrollálnia. A gurulás és a felszállás így kevésbé komplikált, a repüléshez viszont jval
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Kombinált trájkok
Vannak úgynevezett „hibrid” megoldások is – tetszés szerint hol lábról, hol trájkra
szerelve üzemeltethető motorok. Általában normál kupolával repülnek, mivel a könnyű
trájk nem növeli meg nagyságrenddel az ernyő felületi terhelését. A nagyobb tömeg miatt magasabb lesz a felszálláshoz szükséges sebesség, de a kerekeknek ez nem jelenthet
gondot, repülés közben stabilabb és gyorsabb lesz az ernyő, a fékeket nagyobb erővel kell
húzni, álló motorral pedig valamivel jobban süllyed a légijármű. Nincs szükség ﬁx ülésre;
a „hibrid” egyszerű felépítésének köszönhetően a siklóernyős-beülő is megfelel.

7. EREDETI ÖTLETEK
Néhány példa a sok bátor kezdeményezésre:
Pedállal szerelt motoros ernyő, mellyel a pilóta (nem kell proﬁ kerékpárosnak lennie)
bizonyítottan csökkenteni tudja a merülését két termik között, kicsit a gyalogozáshoz
hasonlóan. A szerkezet nem elég erős ahhoz, hogy termik nélkül is emelkedhessen. Fejlesztői már egy integrált rendszeren gondolkodnak, könnyű elemekkel és pedálokkal, ami
elegendő tolóerőt biztosítana. A nem is olyan távoli jövő egyik repülőeszköze várhatóan
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a csendes, elektromotoros siklóernyő lesz. A felső vitorlán elhelyezett napelemei repülés
közben töltődnének fel, a felszálláshoz szükséges nagyobb tolóerőt pedig akkumulátorok
biztosítanák.
A közismerten kis súlyú japánok repülőgépmodell-motorok alkalmazásával szuper
könnyű motorokat fejlesztettek ki. A nagy fordulatú, minimális hengerűrtartalmú szerkezetek súlya – „közönséges” kerettel, szinte bármilyen beülővel – feltankolva 12–18 kilogramm. Ugyanakkor – kis kapacitásuk miatt – kevés erővel, korlátozott élettartammal
bírnak, és a magas fordulatszám miatt nem is igazán megbízhatók. Áruk sem kimondottan piacképes.
Persze a jelenleg használt, repülésre inkább alkalmas motoroknál is történt előrelépés:
Ilyen a fogaskerekes áttétel, a röpsúlyos kuplung, a magasabb fordulatszámon is megbízható folyadékhűtésű kétütemű motor; sőt, 2003 óta a 30 kilogrammnál könnyebb és
praktikus négyütemű motorok is komolyan vehetőek. A vázak igényesebbek, könnyebb
és strapabíróbb anyagból készülnek, a keretek minimális méretűre szedhetek szét.

8. NÉHÁNY JÓ TANÁCS
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Hogyan töltődik fel az ernyő?
Miután kiterítettük az ernyőt a földön, felhúzzuk az első hevederekkel, a belépőélen található beömlőnyílásokon keresztül a dinamikus nyomás által az ernyő elkezd feltelni, és
addig, amíg előrefelé mozog, folyamatosan áramlik bele a levegő, létrejön és megmarad
a szárnyproﬁl ami körül az előrefele mozgás által áramlás alakul ki, ez pedig felhajtóerőt
termel, mégpedig az áramlás sebességével négyzetesen. Amikor az ernyő stabilan a fejünk
fölé emelkedett, teljes gázt adunk és – egyre gyorsabban futva – olyan mértékben növeljük a felhajtóerőt, hogy az legyőzi a gravitációt és elemel a talajról.

Mekkora szélben, milyen magasan repülhetünk?
15 kilométer/óra egyenletes szél kezdőknek, 25 kilométer/óra tapasztalt pilótáknak.
Szélcsendben felszállni egy kicsit nehezebb, de lehetséges, a repülés pedig sokkal élvezetesebb és jóval tágabb lehetőségeket biztosít, mint amikor élénk vagy erős a szél. Erős
szélben útvonalat érdemes repülni (a gyengébbek kedvéért: hátszéllel), szélcsendben
érdemes elbóklászni pár méteres magasságban rétek, mezők felett, fákat kerülgetve,
patakmedert követve, azt az eufóriát lehet megélni, amikor megváltozik a perspektíva,

8.1. Gyakran feltett kérdések
Mi ebben a poén?
Például a lábról indulás lehetősége (természetesen bizonyos korlátokon belül, és némi
kényelmetlenség árán). Motoros ernyővel szinte bármilyen területről felszállhatsz (tengerpartról, rétről, hómezőről, szántóföldről, de akár egy nagy épület tetejéről vagy egy
falu főteréről is). A repülőszerkezet kis sugárban fordul, minimális sebessége alacsony, így
jóformán bárhová le is szállhatsz vele (persze korlátok ez esetben is vannak).
A motorozás egy lehetőség a gyalogernyősök számára: van, aki szívesebben repül 5 liter
üzemanyaggal 2 órán keresztül „otthonról”, mint hogy 100 kilométert autózzon a – nemritkán zsúfolt – starthelyig. Ez már ökológiai szempontból is ﬁgyelemreméltó.

És papírunk van-e róla? – kérdezheti a légi rendész
Legálisan csak PPG-jogosítás és érvényes (biztosítást is tartalmazó) sportigazolvány
birtokában repülhetünk.
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amikor a földön járó (hogy ne azt mondjuk: kúszómászó) látószöge kitágul, fellép a madarak és a lélek világába.
Magasan repülve „térkép e táj”, már a domborzat sem észlelhető. Hogy 2500 vagy 3000
m magasan repülünk, aközött csak hőmérsékletben van különbség. De aközött, hogy
1 méteren vagy 10 méteren, egy világ van. A két világ között ingázni nagyon erős érzés, és
szinte kizárólag a motoros ernyőzés által lehet hozzájutni biztonságosan.

Meddig emelkedhetünk?

Veszélyes?

Mekkora a sebességtartománya?

Mint minden repülős műfajnak, a motoros ernyőzésnek is megvan a rizikófaktora. Az
ernyőnek köszönhetően a pilóta nem függ a motortól, tehát minden további nélkül leszállhat álló motorral is. (Repülés közben ﬁgyelni kell rá, hogy elérhető közelségben mindig legyen alkalmas leszálló!) A repülés biztonságossága alapvetően a pilóta tudásán és
körültekintésén múlik. Úgy is lehet mondani: nem a motoros ernyőzés veszélyes, hanem
az ember, aki motoros ernyővel repül ha nem veszi tudomásul saját emberi és a műfaj
speciﬁkus korlátait. Valljuk be, ez nem mindig könnyű. A gondok ott kezdődnek, hogy
a repülés utáni vágyódás elvonási tüneteket képes produkálni, a józan ész pedig nem
mindig képes ezeket kezelni. Elcsépelt közhely: a repülésben az a legfontosabb, hogy le
kell tudni mondani róla. Képzeljük el: egész héten arról álmodoztunk, hogy a hét végén
repülünk egy jót, kivételesen az időjárás is jónak ígérkezik, kimegyünk a placcra, és mire
összekészülődünk, feltámad a szél. Ember legyen a talpán, aki ebben a helyzetben józanul
meg tudja ítélni, mi is az a túlságosan erős, mi az, ami még bevállalható.

Függ az ernyőtől, a felületi terheléstől és a gyorsító rendszertől, a csúcs motoros ernyők
maximális sebessége 60 kilométer/óra felett van, a minimális sebesség 20 kilométer/óra
körüli. Gázadással a siklóernyő jobban emelkedik, de vízszintes sebessége nem nő.

Hogyan lehet irányítani?

Mekkora a motor élettartama?

Pontosan úgy, mint egy siklóernyőt, azaz a fékekkel. Ehhez jön még a gázkar, amivel az
emelkedést és a merülést szabályozzuk.

Milyen üzemanyagot használjunk?
95–98-as oktánszámú ólommentes benzint félszintetikus vagy „full” szintetikus olajjal
1:50 arányban bekeverve, mint a kétütemű motoroknál általában.

Mennyit fogyaszt a motor?
A légcsavar méretétől és a motor típusától függően átlagosan 3 litert óránként. Az
üzemanyagtartály kapacitása 8–10 liter körül van; ha teletankoljuk, elvileg úgy 3 órát
tölthetünk a levegőben.
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Normál körülmények között 3500 méterre, bár tudunk 6000 méteres teljesítményről
is. A motoros ernyő egyik előnye viszont éppen az, hogy alacsonyan – akár 1–2 méteren
– is repülhetünk vele. Ráadásul nem kell megfagynunk ahhoz, hogy a tájban gyönyörködhessünk. Magasról a kontúrok eltűnnek, a színek elhalványulnak, ráadásul a mozgás- és a
sebességérzetünk megszűnik.

Van-e lehetőség tandemrepülésre?
Természetesen, bár ehhez erősebb motorra van szükség.

Mi történik, ha leáll a motor?
Az ernyő „normál” – azaz motor nélküli
– siklóernyőként repül tovább. A motornak „jogában áll” leállni, ezért mindig úgy
repüljünk, hogy legyen alkalmas leszálló
elérhető közelségben.
Az alapvetően mezőgazdasági felhasználásra készült motor – ha megfelelően
karbantartják – több száz órán át problémamentesen üzemel.

Ki repülhet motoros siklóernyővel?
Elvileg bárki, aki képes rövidebb szakaszon, motorral a hátán futni. De – mint már
többször felhívtuk rá a ﬁgyelmet – motoros ernyővel csak PPG-jogosítás és sportigazolvány birtokában repülhetünk!

Mekkora a motor súlya?
Függ a gyártótól, a mérettől, de általában I8 és 25 kilogramm között van. Ehhez még
hozzájön az üzemanyag, a mentőernyő, a műszerek és a szendvics súlya.
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Használható-e üzleti célú tevékenységre?

Mekkora erőre van szükség?

Viszonylagos egyszerűsége és olcsósága miatt gyakran használják reklámtranszparensvontatására, illetve bemutatórepülésre, például air show-kon.

Az ernyő siklószáma meghatározza a súly és a szükséges tolóerő arányát. Számoljuk
ki, hogy a pilótasúly és a motor mérete milyen mértékben csökkenti a ernyő siklószámát! Egy normál 120 kilogrammos felszállósúlyhoz kezdő-, azaz 6-os siklószámú ernyővel
(azaz minden egy méter merülésre 6 méter siklás „jut”) 20 kilogramm tolóerő szükséges a
vízszintes repüléshez (120 kg/6 = 20 kg). A számítás természetesen nem teljesen pontos,
hiszen ﬁgyelembe kell venni a magasságot, a nedvességet és a légnyomást is. További
tolóerőre van szükség felszállásnál, emelkedésnél, és vízszintes repülésnél, ha merülési zónán haladunk át. A statikus tolóerő mértéke tehát 35 és 75 kg között a legmegfelelőbb.
A szükséges tolóerő mértéke – ami alapján megválasztjuk a motoros ernyő méretét,
illetve magát a motort – a pilótasúlytól, valamint az általában használt felszálló tengerszint feletti magasságától is függ.

Rendeznek-e motorosernyős-versenyeket?
Ebben a műfajban is rendeznek Európa- és világ-, illetve nemzeti bajnokságokat, továbbá más kisebb („helyi érdekű”) versenyeket. A feladatkiírásban nagyjából azonos arányban jelennek meg a navigációs, a precíziós és az üzemanyag-takarékossági számok.

Mennyibe kerül egy felszerelés?
Ha a teljes felszerelés új, az ára ésszerűen 700 000 forint körül kezdődik. Aki ennél olcsóbban kínál újat, azt a mai motorárak (Solo 210, Simonini stb.) nem lehet komolyan
venni. De nem szabad elfelejteni, hogy a motoros ernyő és a hátimotor nem klasszikus
értelemben vett fogyasztási cikk. A repülésben a biztonság és a megbízhatóság az életről
szólnak és nem pusztán a bosszúságról, mint valamilyen „gazdaságos”-nak vélt bevásárlóközpontban ránk tukmált gagyi cucc esetében. Gondoljunk mindig arra, hogy az olcsó
holmikon van a kereskedő legnagyobb nyereségrése, a drága portékánál a legjobb az árérték arány. Régi igazság, hogy csórónak lenni nagyon költséges. Használt felszerelések
persze akár féláron kaphatók, de különösen egy kezdő esetében ez az opció alaposan
megfontolandó.

Mi az a forgatónyomaték-hatás?
A légcsavar forgása felhajtóerőt (tolóerőt) hoz létre, ugyanakkor ellenállást generál.
Motoros ernyőnél a motor a légcsavar körül „akar” elfordulni.
Gázadásnál a motoros ernyő hajlamos oldalra fordulni. Az elfordulás iránya függ a motor pozíciójától és az alapvető forgási irányától. Solo motornál (ami a legelterjedtebb)
a jobb oldali hevederek terhelése nagyobb, így ez az oldal valamivel lejjebb van, jobbra
kezdeményezve egy enyhe elfordulást.
A forgatónyomaték-hatás mértéke függ a légcsavar méretétől, kivitelezésétől és az alkalmazott motorerőtől. Csökkentésére több megoldás létezik (minden gyártó a magáét
alkalmazza): eltolt felfüggesztés, hosszabb heveder valamelyik oldalon, trimmek aszimmetrikus használata, ellentétes irányba forgó légcsavarok, melyek nullára csökkentik a
hatást stb.
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Berántó vagy önindító?
A motoros ernyők kétütemű motorjai alapvetően könnyűszerrel (félkézzel, úgy is,
hogy a motor már a háton van, természetesen a levegőben is) beránthatóak, különösen a
„power ignition” gyújtással szereltek, ahol 30 ford./perc forgási sebesség már elegendő az
indításhoz. De nem mindegy, hogy milyen állapotban van a gyertya, mennyire van elkormozódva, (kalaminálódva) a motor – ez magasabb sűrítési arányt okoz –, illetve az sem
mindegy, hogy milyen a porlasztó beállítása, és hogy van-e benzin a porlasztóban (megfelelően szívattuk-e meg). Ha ezek együttesen korrekt állapotot tükröznek, a berántás
gyerekjáték. Ha nem így van, azt az önindító sem tudja megoldani. Az önindító nem az a
joker, ami a hozzávetőleges, kontár motor előkészítést kiváltja. Ha a „gyertya le van köpve”, hiába forgatjuk a motort az önindítóval, csak tovább rontjuk az indítás esélyeit. Ha
önindítóra gondol az ember, akaratlanul a személygépkocsira asszociál, ahol nincs más
teendő, mint elfordítani a slusszkulcsot (újabban itt is gombot kell nyomni) – és legyen a
motor hideg vagy meleg, legyen tél vagy nyár, máris pöfög és füstöl. Ez a gyakorlat a motoros ernyőzésben egyelőre – sajnos – és vélhetően még jó ideig: illúzió. A hátimotorok
kétütemű erőforrásai nem ilyen felhasználóbarát, „idiot proof” szerkezetek. A gondtalan
motorindítás feltételeit elméleti szinten is ismerni kell, a legbeváltabb mozdulatsort be
kell gyakorolni, így nincs szükség egy 4-6 kilogrammos többletteherre, ami adott esetben
pont azt a pluszt jelenti, ami a felszállást megakadályozza. Az önindítók ma még nem
a garantált motorindítás eszközei, megbízhatóság szempontjából is van mit fejleszteni
rajtuk, viszont baleset forrásai lehetnek. Az önindító gombot megnyomhatjuk véletlenül,
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szállítás, földi mozgatás során hozzáérhet valami, persze pont akkor, amikor a légcsavar
eltalálhat valamit, valakit. És nem utolsó szempont, hogy az ami nincs, annak nincs súlya
és nem is romlik el…

Röpsúlyos kuplung?
Motorfüggő. A pörgős motoroknál beválik, a Solo relatíve alacsony fordulatszáma bizonytalanná teszi működését.
Előnye, hogy a földi előkészítés és a start első fázisában nem forog a légcsavar, ezáltal
csökken a balesetveszély. Alapjáraton alig hallható a motor, ami nagyon kulturált benyomást kelt. Ez egyben a hátránya is, mert az álló légcsavarnak szele sincs, így nincs, ami a
motort hűtse. Turbinával vagy más módon biztosítani kell az alapjáraton forgó motor
hűtését, de ezek a rendszerek magas fordulaton kellemetlen, élesen sivító zajt csapnak,
gyakran túlhűtik a motort. Start közben a gázadás nem progresszív, a motor hirtelen pörög fel, a légcsavar egyik pillanatról a másikra gyorsul fel, a tolóerő minden átmenet nélkül
érkezik meg, a precesszió jelensége sokkal hangsúlyosabb. Kezdő pilóta röpsúlyos kuplunggal szerelt motorral nehezebben száll fel, futás közben a motor tolóerejét kevésbé
tudja kihasználni. Repülés közben ugyanez a helyzet: a gázadás és a gázelvétel a szokottnál brutálisabb reakciókkal jár, a pilóta előre-hátra leng, mint a sérves here. Ami még kellemetlenebb: sok esetben a „nulla varió”-hoz tartozó motorrezsim pont az a 3000–3500
ford./perc, ahol a kuplung bekapcsol. Ezt a fordulatszám-tartományt kötelező elkerülni,
mert a kuplung csúsztatása „felüvegesedéssel”, később csúszással, a motor túlpörgésével
fog járni. Mivel az ideális fordulatszám-tartomány kiaknázhatatlan, kénytelenek vagyunk
fűrészfogban repülni, nullázás helyett hol emelkedünk, hol süllyedünk. Ha lassan repülünk, alapjáraton ketyegtetve a motort, el tudjuk érni, hogy a légcsavar megálljon, de ha
gyorsítunk, a menetszél felpörgeti a srófot és az így létrejött légellenállás többszöröse az
álló légcsavar által indukáltnak. Mint minden műszaki dolog, a kuplung is elromolhat, és
mint ilyen: el is fog romlani, mégpedig fatális módon, amikor a leginkább szükségünk volna a tolóerőre. Ha szélcsendben szűk és – mondjuk – vezetékek által behatárolt placcról
kell „kényszerfelszállnunk”, számíthatunk rá, hogy pont akkor fog megcsúszni a kuplung.
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Ne aggódjunk az ernyő terhelése miatt: a repülőeszközt eleve úgy tervezték, hogy „beleférjen” a biztonsági határokba, és valamely erre hivatott szervezet minősítette. Egy kisebb ernyő könnyebben kezelhető a földön, és gyorsabb is. Választhatunk kimondottan
motorozásra tervezett kupolát is.

Hol repülhetünk motoros siklóernyővel?
A fő probléma a zaj – nem a pilóta, hanem a földön járók számára. Ne hozzuk kínos
helyzetbe pilótatársainkat azzal, hogy az általuk használt placc környékén – ahol már
konszolidált viszonyt építettek ki a helyiekkel – beleszállunk a veteménybe, teheneket
tanítunk futni, stb. (Ez utóbbit egyébként se tegyük! Az állatok általában nagyon félnek
mindenféle repülőszerkezettől!) Ne időzünk túl sokat egy-egy terület vagy – kellő magasságban – település fölött, feleslegesen próbára téve az ott élők türelmét! A motorozásban
– örvendetes módon – e téren is mindig van választási lehetőségünk!

Milyen ernyőt válasszunk?
Fontos, hogy a kupola könnyen töltődjön. Azt gondolhatnánk, a motorozásban célszerű nagyobb felületű ernyőt használni, mint siklóernyőzésben, ez azonban tévedés. Nem
kell ﬁgyelembe venni a motor súlyát, csupán a motor nélküli felszállósúlyt.
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8.2. Motorindítás
A motor veszélyesebb a földön, mint a levegőben. Súlyos, akár tragikus balesethez vezethet, ha nem kellő óvatossággal és körültekintéssel járunk el!
Soha ne engedjük, hogy olyan ember kerüljön kapcsolatba a motorral – keret tartása,
indítás –, akit nem tájékoztattunk kellőképpen.
A motor indításánál soha nem szabad a védőkeret ívét fogni.
A motort mindig a jól begyakorolt mozdulatsorral kell beindítani és a biztonsági fogásokat kötelező módon kell alkalmazni.
Soha ne indítsuk el a motort repüléstől idegen körülmények között, például otthon a
ház előtt, mondjuk csak azért, hogy hosszú téli álom után átjárassuk, vagy hogy valakinek
megmutassuk. A földön bekövetkezhető balesetek 95 %-a ilyenkor történik. Valahogy
nem vagyunk ráhangolva, a reptéren (réten) rutinnak minősülő biztonsági fogások nem
jönnek maguktól, a motor is másképp viselkedik (ha például aszfalt vagy egyéb kemény
burkolat van alatta, és nem füves pázsit)
Ha – már a motorral háton – segítségre van szükség az indításhoz, a berántás impulzusának ellen kell tartani. Lehetőség szerint olyan személyre bízzuk a berántást, aki szintén
repül motoros ernyővel és tudja, hova szabad nyúlni, és miért.
És még egy nagyon fontos dolog: a légcsavar síkjában soha senki ne tartózkodjon.
A földön járó motor légcsavarja bármikor beszívhat egy kisebb követ, szemetet, amit aztán sugárirányba kilő, iszonyatos sebességgel. Ne feledjük, a légcsavartoll hegye felé 40
G-s a terhelés. Még az is előfordulhat, hogy egy korábban megrepedt légcsavar földi járatás, melegítés, főleg motorpróba alatt törik szét és száll el, darabjai ilyenkor nem remélt
távolságra eljutnak, feltéve, hogy valami, valaki nem állja útjukat.
Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a járó motort, még akkor sem, ha röpsúlyos kuplunggal van szerelve és alapjáraton nem forog a légcsavar.
Mindig csak akkor indítsuk a motort, ha a gázkart biztosan és a begyakorolt fogással
tartjuk a kezünkben és meggyőződtünk róla, hogy a gázbowden nincs felakadva.

Ha szűken fordulunk, belekerülhetünk saját turbulenciánkba. A motoros ernyők turbulenciája sokkal nagyobb és messzebb ér, mint a siklóernyőké, nyilvánvaló okok miatt.
Amikor repülés után levonulunk a rétről, a „rózsába” összegyűrt ernyőt soha ne dobjuk
át a vállunkon, mert a még forró kipufogócső kiégetheti.

9.1. Maximális sebesség
Hogy elérjük a maximális sebességet, teljes gázzal, felengedett fékekkel és a gyorsítót
maximálisan kihasználva, egyenesen, emelkedés és merülés nélkül kell repülni. A maximális sebesség 35 és 65 kilométer/óra között változik, az ernyőtípustól, a terheléstől, a motor
teljesítményétől és az alkalmazott gyorsítórendszertől függően.
Turbulens viszonyok között nem tudunk túl sokáig teljes gázzal repülni, mivel időről
időre termikbe, szélnyírásba vagy turbulenciába kerülünk. Fel kell engednünk a gyorsítót, a fékekkel kontrollálnunk kell a kupola mozgásait (a gázkart tartsuk valamennyire
benyomva, így nem lesz túl kicsi a kupola állásszöge). A maximális sebesség tehát függ a
kupola stabilitásától és sebességétől, attól, hogy van-e rajta trimm és gyorsító, a motor
tolóerejétől és a meteorológiai viszonyoktól.
A motor tolóerejének tengelye is befolyásolja a sebességet. Ha a tengely közel vízszintes, a tolóerő segít elérni a nagyobb haladási sebességet. Felszállásnál viszont jobb, ha a
tolóerő kissé lefelé hat, mivel így gyorsabban és nagyobb mértékben emelkedünk.

A sebesség viszonylagos
Merev szárnyú ul-eknél vagy sportrepülőgépeknél nevetséges 50 kilométer/órás maximális sebességről beszélni, de egy siklóernyős vagy egy motoros ernyős esetében – aki teljesen rugalmas felépítésű, levegővel feltöltődő, „lágy” szárnnyal repül – az 50 kilométer/
óra hatékony és tiszteletreméltó sebességérték. Motoros ernyővel éppen a kis sebesség
– de például az akadálytalan kilátás miatt is – élvezetesebb repülni, mint sok más szerkezettel. A sebesség nem elsődleges jelentőségű (kivéve, ha versenyen vagy szembeszélben
repülünk).

9. MÁS ESETEK

9.2. Maximális emelkedés

A fékeket mindig szorosan kell tartani, hogy a menetszél vagy légcsavar szívóhatására
nehogy kapcsolatba kerüljenek a sróﬀal. Ez akkor is megtörténhet, ha felszállás után elengedjük a fékeket, hogy beüljünk. A légcsavar megsérülhet, a légcsavar által meghúzott fék
hatására a kupola élesen és aszimmetrikusan elfordul.

Repülés közben a tolóerő tengelye alig észrevehetően megváltoztatja az emelkedést,
még akkor is, ha a hevedereket előrenyomva igyekszünk felfelé irányítani a tolóerő irányát. Valójában a motor állásszögváltozása nagyon kismértékű, így nem érezhető az
emelkedésben. Talán jelent némi segítséget a szárny terhelésének csökkentésénél – ezál-
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tal gyorsabban emelkedünk, de ehhez alapvetően sebességre és hatékony tolóerőre van
szükségünk. Motoros ernyővel viszonylag alacsonyan „cserkészünk be” egy-egy területet,
nem a minél nagyobb magasság elérése a cél. Különben is: ha magasan repülünk, unalmassá válik a táj. Elvesznek a kontúrok, a színek, a részletek – és bizonyos értelemben a
repülés varázsa is.

9.3. A termik előnyeinek kihasználása
A termik – mint játszótárs –, némi körültekintést igényel. Téves az az állítás, hogy motoros ernyővel nem lehet vagy nem szabad termikelni. Az tény, hogy a motoros ernyős
nincs ráutalva, így jellemzően nem ismeri kellőképpen, kicsit tart is tőle. Ez nem jelenti
azt, hogy kerülni kell. (Kivéve, ha sietünk, ha erős szembeszél van, vagy versenyen navigációs feladatot repülünk, és pontlevonással büntetik a fordulást.)
Ha úgy döntünk, hogy élünk a termik adta lehetőségekkel, három dolgot tehetünk:
– ugyanakkora gázzal gyorsabban emelkedünk – a termik emeléshez hozzáadódik a
motor tolóereje
– levesszük a gázt, alapjáraton ketyeg a motor – ekkor csak a termik emelése érvényesül
– leállítjuk a motort és teljes csendben, csak a termikre hagyatkozva emelkedünk – mint a vitorlázórepülők, a
gyalogsárkányosok, az „igazi” siklóernyősök és a „weight watchers”-es angyalok.
Érdemes az első verzió mellett dönteni, ha a lehető leggyorsabban szeretnénk magasságot nyerni. Ilyenkor
több üzemanyagot használunk el, de az
emelkedés lényegesen gyorsabb és „célirányosabb”.
A második verziót választhatjuk akkor, ha takarékosan – minél kevesebb
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benzin felhasználásával – szeretnénk repülni, de a termik nem elég erős ahhoz, hogy leállítsuk a motort.
LÁTHATATLAN TERMIKEK
A következőképpen vehetjük észre az amúgy „láthatatlan” termikeket:
– növekvő Cumulus, azaz gomolyfelhő, ami a felemelkedő meleg levegő kicsapódását jelzi.
– a felszálló levegő port és más látható dolgot, élőlényt (füst, szalma, rovar, madár stb.) emel
magával.
Motoros ernyővel hatékonyabban használhatjuk ki a termikeket sík terület fölött vagy földközelben repülve.
Az alapjáratú motor nem tol eleget a magasság- és az iránytartáshoz. (Fordulóban még
inkább merülünk; még a legkönnyebb pilóták is legfeljebb a nulla variót tudják tartani.) A merülés mértékét termikek segítségével ellensúlyozhatjuk, illetve emelkedhetünk.
Alapjáraton repülni kevesebb vibrációval és zajjal jár, mivel a légcsavar lényegesen lassabban forog, de ez a forgási sebesség elég ahhoz, hogy kompenzálja a keret és a légcsavar légellenállását. Hosszasan alapjáraton nem jó járatni a motort, mert lekormozódik. Időnként érdemes felpörgetni és egy-két percig magas fordulaton járatni. Lazábban,
stresszmentesen lehet játszadozni velük, nem feltétlen kell megjegyezni, hogy merre vannak, ellentétben a gyalogozással vagy az álló motoros repüléssel.
Tegyük fel, hogy egy termik 0,5 méter/secundumot emel. A jelenlegi ernyők viszont
1–2 méter/secundumot merülnek fordulóban. Így a fenti érték – azaz az 1–2 méter/
secundum – alatti emelések nem eredményeznek emelkedést, sőt a merülés ellensúlyozására sem elegendők. Gázzal és tolóerővel viszont kompenzálhatjuk a merülést, azaz
nulla varióval fordulhatunk. Motorral – legalábbis valamilyen szinten – a leggyengébb
termiket, emelést is kihasználhatjuk. Vagyis igénybe vehetjük olyan termikek segítségét,
amikkel gyalog nem sokra mennénk – főleg alacsonyan, illetve olyan napszakokban, amikor elméletileg nincs termikképződés.
Gondoljunk csak bele, az utunkba kerülő termikek közül mennyit tudunk kihasználni,
ha fordulóban az ernyő merülése nulla. Mindet!
A harmadik verzió a puristák ínyencfalata. Hátránya, hogy a keret és az álló légcsavar
– különösen a szabadonfutós – jelentős légellenállást termel, amiből az következik, hogy
a pilóta-hátimotor együttes kissé lemarad az ernyőhöz képest, így annak az állásszöge minimális lesz. Ez a csukások szempontjából kritikus, de termikbe berepülni is nehezebb kis
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állásszögön repülő ernyővel. Az álló motor hamar lehűl, beindítása csak precíz és nyugodt
körülmények között végrehajtott rítus szerint lehetséges. Ez ritkán adott olyan esetben,
amikor pont be kell ismerni, hogy túl alacsonyra kerültünk, és a mentőövtermik nincs az
előírásos időben és helyen. Ilyenkor összetorlódnak a teendők és Murphy törvénye alapján nem fog beindulni a motor, akár berántós, akár önindítós. És amíg az újraindítással
vacakolunk, értékes métereket veszítünk magasságunkból, mire belátjuk, hogy inkább a
leszállásra alkalmas placc kiválasztásával érdemesebb foglalkozni, már nem sok opció áll
rendelkezésre. Jobb eleve meghozni azt a stratégiai döntést, hogy ha 150 méter magasság
alá süllyedtünk és a motor nem akar elindulni, akkor nem is foglalkozunk vele, hanem
irány a legmegfelelőbb leszállóhely, ahonnan természetesen újra fel tudunk majd szállni.
A motoros ernyősök persze jellemzően nem termikelni akarnak, hanem például
A pontból B pontba eljutni. Az útjukba kerülő termik számukra inkább egy bónusz tankolás. Némi előnyt jelent üzemanyag-fogyasztás nélkül emelkedni, majd a termiket elhagyva szándékosan merülni (alacsonyan repülve is üzemanyagot takarítunk meg), vagy
az elért magasságot tartani (hegyek, „barátságtalan” területek fölött).
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9.4. Termikus turbulencia
A motoros ernyőn a fékek mellett a harmadik kormányszerv a gázkar. Turbulens zónába érve sok kezdő – hogy elkerülje a turbulencia hatását – leveszi a gázt. A gyakorlatlan
pilóta azt gondolhatja, hogy gáz nélkül sokkal stabilabb lesz a szárny, és a kupola visszakerül a normál – függőleges –helyzetbe. (Gázzal a kupola kissé lemarad a pilótához képest.)
Valójában a kupola állásszöge kisebb lesz, így megnő a csukási hajlam.
A legjobb, ha a kupolát a fékekkel irányítjuk, és a gázt csak az állásszög korrigálására
használjuk. Ha azt szeretnénk, hogy a kupola valamivel előrébb kerüljön, mert úgy érezzük, hogy közel vagyunk az átesési helyzethez, kissé vegyük lejjebb a gázt. Ha viszont
hajlamot látunk a csukódásra, vagy szeretnénk kivédeni a merülést, adjunk ismét akkora
gázt, mint a levétel előtt, vagy még többet.
Oldalirányú mozgások – ez már nehezebb ügy. A legveszélyesebb, ha spirálba kerülünk.
Magas szintű pilótatudás szükséges ahhoz, hogy elkerüljük az erős csukást vagy határozott oszcillációt, és tény, hogy a motor növelheti a bepörgés veszélyét. Viszont csukásnál
a motoros ernyő kisebb mértékben fordul, mint a siklóernyő, mert a tolóerő nagyobb
állásszögön tartja. Minden körülmények között bánjunk óvatosan a motor forgatónyomatékával, mert csukás után növelheti vagy csökkentheti az elfordulási hajlamot – attól
függően, hogy melyik oldal csukódott be, valamint attól, hogy a motor mekkora fordulaton jár. Az erősebb, nagyobb forgatónyomatékú motorok esetén jobban kell vigyázni a
csukásokkal.

9.5. Gradiens és bonyolult leszállások
A motor másik előnye turbulenciában, hogy leszállásnál az állásszög nagyobb, a siklás
szöge laposabb. Ha egy tereptárgyakkal körülvett, focipályányi helyre szeles viszonyok
közt kell leszállni, biztosra vehető, hogy egy erősebb széllökés esetén turbulenciába kerülünk. Fináléban célszerű motorral bejönni, azaz gázadás mellett folyamatosan fékezni az
ernyőt. Ezáltal a kupola állásszöge megnő, a végsiklás hossza csökken (egy levett gázzal
történő leszálláshoz képest). Ily módon könnyebben át lehet jutni a turbulens zónán, gradiens esetén gázadással sebességtöbbletre lehet szert tenni, a talaj közeli átesés veszélye
így csökken. A gáznak és a fékeknek köszönhetően centiméteres pontossággal vezethető
az ernyő, még dobálós, turbulens körülmények között is. Egy motor nélküli besiklásnál a
fékek felengedésével lehet a maximális sebességre törekedni, ez viszont azt jelenti, hogy
lemondunk a precíz vezetés lehetőségéről. A motoros leszállás nem kezdőknek való, anA motoros ernyőzés kézikönyve
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nál is inkább, hogy a széllökéseket azonnal és azokat nem túlkorrigálva kell lereagálni,
ellenkező esetben túl nagy állásszög és ebből adódóan átesés következhet be. A motoros
leszállást nem jó erőltetni, ha már csak néhány csepp benzin van a tank fenekén, mert
ha a motor mondjuk pont a kilebegtetés fázisában áll le (és ennek a nagy állásszög miatt
nagy az esélye), a hanyatt esés szinte garantált.

9.6. Csukások
Mivel a beülő félmerev, és a vázhoz van rögzítve, a pilóta kevésbé érzi a kupolát. Így a
csukódást sem mindig érzékeli időben. Ki kell fejlesztenie magában egyfajta képességet
a kupola reakcióinak érzékelésére, miközben a beülőtől kevesebb információt kap, mint
„normálisan”. Ha kezdőként turbulens viszonyok között gyorsan repülünk, lehet, hogy
több csukásunk lesz, mintha siklóernyőznénk, de idővel megtanuljuk érzékelni a csukásveszélyt. Segítségünkre van a gáz: csukás esetén gázadással meggyorsíthatjuk a nyitást. Ez
az átmenetileg megnövekedett állásszögnek köszönhető – a tolóerő kilendíti a kupolát,
ami hozzáadódik a fékhatáshoz. A nagyobb állásszög hatást gyakorol a csukott oldalra
(azaz segít újranyitni), és a nyitott oldalra is. (Ne hagyjuk, hogy a nyitott oldal jobban
felgyorsuljon, mint a csukott, az iránytartásra fokozottan kell ﬁgyelni.)

9.7. Különböző típusú kupolák
A nagy teljesítményű vagy a versenykupolák gyalogozásra kiválóak, de nem ajánlottak
motorozáshoz. A nagy oldalviszony és az azzal járó tehetetlenség miatt nem igazán alkalmasak nagy sebességű motoros repülésre. A pilóta kénytelen a szokásosnál több ﬁgyelmet fordítani a kupolára, mivel az veszít hatékonyságából, stabilitásából és utazósebességéből. Még a motorosernyős-versenyeken is inkább a jó teljesítményű középkategóriás
ernyőket részesítik előnyben. Gyalogozásban a nagy oldalviszonyú szárny fő előnye, hogy
nagy sebességgel messzire tud siklani; motorozásban viszont mindez másodlagos jelentőségű (a kupola kisebb teljesítményét a motor kompenzálja), nagy sebességnél pedig a
kupola stabilitása a legfontosabb.

9.8. A kupola felhúzása szélcsendben
Tanuljuk meg és gyakoroljuk minél többet a technikát, amivel szélcsendben gyorsabban és könnyebben húzhatjuk fel a kupolát.
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Nem könnyű technika, nem is mindenki képes megtanulni és precízen alkalmazni, de
sok gyakorlással és jó kupolakezeléssel szinte megspórolhatjuk a futást. Első lépésben a
szokott módon terítsük ki a kupolát; feszítsük meg és szimmetrikusan rendezzük el a
zsinórokat. A pilóta álljon enyhén előre dőlve, pörgesse fel a motort majdnem maximális fordulatra, akkor lépjen egyet hátra, dőljön hátrafele és azzal egyidőben húzza fel az
„A” sort és hagyja, hogy a légcsavar tolóereje előrelendítse. Ha gázadás mértéke megfelelő,
a kupola felemelkedik – igaz, a légcsavarszél keltette turbulencia miatt nem a hagyományos módon, hanem kissé „öntörvényűen”. Ezt szimmetrikus fékezéssel lehet korrigálni,
nyilván akkor már lépegetni, adott esetben inalni kell előre. A légcsavarszél elvégezte a
munka nagyobb részét, a kupola szempillantás alatt fellőtt a gyorsításhoz legmegfelelőbb
helyzetbe, már csak arra kell vigyázni, hogy ne következzen be front stall – vagyis nem
szabad hagyni, hogy az ernyő megelőzze a pilótát. A motor tolóerejére támaszkodva,
jócskán hátradőlt helyzetben még egy pillantás az ernyőre: ha stabil és szimmetrikus,
jöhet a full gáz, pici fék és néhány lépés (nem kimerítő futás) után a kupola már kellő sebességre tett szert, hogy megtörténjen a felszállás. A néhány lépés futás teljes egészében
a felszálláshoz szükséges sebesség elérésére, és nem a kupola feltöltődésére fordítódik.
A futást így sem spóroljuk meg, de a motor tolóerejének és a légcsavar által kifejtett
földre irányuló erőnek köszönthetően ez könnyű és rövid lesz. Ez a technika lomha és
nagy kupolákkal sokkal kevésbé hatékony, mint pici és dinamikus, kimondottan motoros
repülésre szabott ernyőkkel.

9.10. Az ernyő mérete
Általában azonos méretű ernyőt használnak gyalogozásra és motorozásra, utóbbinál
csupán a nagyobb felületi terhelés teszi kissé nehezebbé a felszállást (nagyobb sebességre
van szükség, a kupola gyengébben emelkedik). „Normális” magasságon, különösen tengerszinten a legjobb ugyanazt a méretet választani motorozáshoz, ami gyalog is a legmegfelelőbb. Például 3000 méterről felszállni nemcsak erősebb motorra van szükség, hanem nagyobb felszállósebességre is, amit a pilóta nem mindig képes csak futással elérni.
Ez esetben indokolt nagyobb méretű ernyőt és a lehető legerősebb motort választani, és
minél többet gyakorolni a felhúzási technikákat és a szélcsendes startot. Állómotoros-leszállásnál gyorsabb a merülés, nagyobb a vízszintes sebesség, ami kellemetlen lehet. Főleg
nagyobb súlyú pilótáknak célszerű járó motorral leszállni, mivel motorral megtámasztva
jobban el lehet koptatni a sebességet, lágyabb lesz a földet érés.
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