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Ábra magyarázatok:

Modell talpon

Modell háton

Késrepülés

Kabin felől nézve

Késrepülés

Futó felől nézve



Felszállási műveletsor

( nem pontozott, nem értékelt)

szélirány

1200

Biztonsági zóna



F-21.01 Golf labda, ¾ orsó, dobott orsó, ¾ orsó 

¾ orsó

Dobott orsó

¾ orsó

(      )

F-21.01.01

Talpról végrehajt egy 3/8 pozitív bukfencet, 45°-os 
emelkedésbe kezd, végrehajt egy ¾ orsót és egy ¾ 
kés bukfencet tetején egy dobott orsóval, 45°-os 
süllyedésbe kezd, végrehajt egy ¾ orsót majd egy 
pozitív 3/8 bukfenccel kilépés talpon.



F-21.01 Golf labda, ¾ orsó, dobott orsó, ¾ orsó 

¾
¾

(      )

Sugarak egyformák.

¾ orsók az egyenesek 
közepén

Kés repülés közben a 
szárny függőleges

Belépés és kilép 

Dobott orsó lehet pozitív 
vagy negatív

Ha a dobott orsó palást- vagy 
gyors orsó:
Jelentős lepontozás > 5 pont.

F-21.01.02

azonos magasságon

¾ orsók az egyenesek közepén, de nem feltétlenül a figura 
közepén, az egyenesek hosszától függően.!



F-21.02 Fél fordított kubai nyolcas, 3 egymásutáni 
¼ orsóval amiből a 3. ellentétes irányú, ¾ orsó

¼ orsó

¼ orsó
¼ orsó

¾ orsó

F-21.02.01

Talpról végrehajt egy pozitív 1/8 bukfencet, 45°-os 
emelkedésbe kezd, végrehajt 3 egymásutáni ¼ orsót 
amiből a 3. ellentétes irányú, végrehajt egy 5/8 kés 
bukfencet és egy ¾ orsót, kilépés háton. NEM LEHET 
EGYENES A KÉSBUKFENC UTÁN ÉS A ¾ ORSÓ 
ELŐTT.

¼ orsó
¾ orsó



F-21.02 Fél fordított kubai nyolcas, 3 egymásutáni 
¼ orsóval amiből a 3. ellentétes irányú, ¾ orsó

¼
¼

¼

A részorsók közötti 
egyenesek rövidek és 
felismerhetőek.

¼ orsók az 
egyenesek közepén

Az ellentétes irányú orsók között nincs 
egyenes repülés

F-21.02.02

¼
¾Sugarak egyformák

Nincs egyenes az 5/8-ad kés bukfen 
és ¾ orsó között.



F-21.03 Orsókoszorú, 2 ellentétes irányú integrált ½ orsóval

½ roll integrated ½ roll integrated

F-21.03.01

Háton repülésből végrehajt egy orsókoszorút 2 
ellentétes irányú integrált ½ orsóval (első ½ orsó 
a kör közepe felé) kilépés háton.



F-21.03 Orsókoszorú, 2 ellentétes irányú integrált ½ orsóval

Az orsózás sebessége állandó 
és azonos az egész manőver 
alatt

A kör sugara állandó és 
azonos magasságban kell 
repíteni.

Az orsózás megfordítása azonnali

befelé kifelé

F-21.03.02

A ½ orsók a kör vonalába 
vannak integrálva



F-21.04 Kalap, 3 egymás utáni ¼ orsóval, ¾ dobott orsó

¼ orsó
¼ orsó
¼ orsó

(   )¾ dobott 
orsó

F-21.04.01

Háton repülésből végrehajt egy negatív ¼ bukfencet, 
függőleges emelkedésbe kezd, végrehajt 3 egymásutáni 
¼ orsót majd egy pozitív ¼ bukfencet, vízszintes 
repülésbe kezd, végrehajt egy pozitív ¼ bukfencet, 
függőleges süllyedésbe kezd, majd egy ¾ dobott orsót, 
végül egy pozitív ¼ bukfenccel kilépés talpon.



F-21.04 Kalap, 3 egymás utáni ¼ orsóval, ¾ dobott orsó

¼
¼
¼

(   )¾

¼ orsók és ¾ dobott orsó az
egyenesek közepén.

A dobott orsó lehet pozitív 
vagy negatív

Ha a dobott orsó palást- vagy 

A rész orsók közötti 
egyenesek rövidek és 

egyformák.

F-21.04.02

All radii are equal.

Ha a dobott orsó palást- vagy 
gyors orsó:
Jelentős lepontozás > 5 pont.



F-21.05 Húz-Nyom-Nyom Humpty-Bump, ¼ integrált orsó, 
orsó, 2 egymásutáni ½ orsó ellentétes irányban, ¼ integrált 
orsó

½ orsó

¼ integrált orsó

½ orsó

orsó

F-21.05.01

Talpról végrehajt egy ¼ pozitív bukfencet amibe 
¼ orsót integrál, függőleges emelkedésbe kezd, 
végrehajt egy orsót és egy negatív ½ bukfencet, 
függőleges süllyedésbe kezd, végrehajt 2 
egymásutáni ½ orsót ellentétes irányban majd 
egy negatív ¼ bukfecet amibe ¼ orsót integrál, 
kilépés háton. 

¼ integrált orsó
¼ integrált orsó



F-21.05 Húz-Nyom-Nyom Humpty-Bump, ¼ integrált orsó, 
orsó, 2 egymás utáni ½ orsó ellentétes irányban, ¼ integrált 
orsó

¼

Az ¼ orsók bukfencek vonalába 
integrálva.

Az orsó és a ½ orsók az 
egyenesek közepén

Az ellentétes irányú részorsók között 
nincs egyenes repülés

Sugarak egyformák.

F-21.05.02

¼
¼Sugarak egyformák.



F-21.06 Háromnegyed függőleges 8, 
½ integrált orsóval 

½ integrált 
orsó

F-21.06.01

Háton repülésből végrehajt egy negatív ½ bukfencet 
és egy teljes bukfencet egy ½ orsót integrál: a fél 
bukfenc utolsó 45°-ba és a teljes bukfenc első 45°-
ba, kilépés háton. 



F-21.06 Háromnegyed függőleges 8, 
½ integrált orsóval 

½ orsó integrálva van az alsó fél 
bukfenc utolsó 45°-ba és a felső 
bukfenc első 45°-ba.

A bukfencek kör 
alakúak

F-21.06.02

Sugarak egyformák



F-21.07 Legyező, egymás utáni ¼ és ½ orsó 
ellentétes irányban, ¾ orsó

¾ orsó

½  orsó

¼  orsó

F-21.07.01

Háton repülésből végrehajt egy pozitív ¾ 
bukfencet, függőleges emelkedésbe kezd, 
végrehajt egy ¼ és egy ½ orsót ellentétes 
irányban, végrehajtja a legyezőt, függőleges 
süllyedésbe kezd és végrehajt egy ¾ orsót 
majd egy negatív ¾ bukfencet, kilépés talpon.



F-21.07 Legyező, egymás utáni ¼ és ½ orsó 
ellentétes irányban, ¾ orsó

¾¼

Sugarak egyformák.

Súlypont körül fordulRészorsók az egyenesek 
közepén Kettő vagy több 

szárnyfesztávnyi átszárnyalás –
nulla pont!

Elfordulás előtt megáll

Az ellentétes irányú részorsók között 
nincs egyenes repülés

F-21.07.02



F-21.08 9-es figura 1 ½ dobott orsóval 

1½ dobott orsó(      )

F-21.08.01

Végrehajt egy pozitív ¾ bukfencet, függőleges 
süllyedésbe kezd majd végrehajt egy 1 ¼ dobott orsót 
aztán egy pozitív ¼ bukfencet és kilépés talpon.



F-21.08 9-es figura 1 ½ dobott orsóval 

(      ) 1½ Dobott orsó az egyenes közepén

F-21.08.02

Sugarak egyformák



F-21.09 Kalap ¾ orsó, orsó, ¼ orsó

¾ orsó

orsó

¼ orsó

F-21.09.01

Talpról végrehajt egy pozitív ¼ bukfencet 
függőleges emelkedésbe kezd végrehajt egy ¾ 
orsót majd egy ¼ kés bukfencet, vízszintes 
repülésbe kezd, végrehajt egy orsót majd egy ¼ 
kés bukfencet, függőleges süllyedésbe kezd, 
végrehajt egy ¼ orsót majd egy pozitív ¼ 
bukfencet, kilépés talpon.



F-21.09 Kalap ¾ orsó, orsó, ¼ orsó

¾ ¼

A késrepülés közben a 
szárny függőleges

The length of the top line of the Top Hat does not necessarily 
need to be equal to the length of the vertical lines.

¾ orsó az egyenes közepén
¼ orsó az egyenes közepén

Orsó az egyenes 
közepén

F-21.09.02

Sugarak egyformák



F-21.10 Fél négyszögletes bukfenc ½ orsó,
egymás utáni ½ orsó, orsó 

½  orsó
orsó

F-21.10.01

Talpról végrehajt egy ½ orsót majd egy negatív ¼ 
bukfencet, függőleges emelkedésbe kezd, végrehajt 
egymásután ½ és egy teljes orsót ellentétes irányban, 
végrehajt egy pozitív ¼ bukfencet, kilépés háton. NEM 
LEHET EGYENES AZ ELSŐ ½ ORSÓ ÉS ¼ BUKFENC 
KÖZÖTT

½  orsó



F-21.10 Fél négyszögletes bukfenc ½ orsó,
egymás utáni ½ orsó, orsó 

A ½ orsó és az orsó az 
egyenes közepén

Az ellentétes irányú fél orsó 
és orsó között nincs 
egyenes repülés

F-21.10.02

Sugarak egyformák

Nincs egyenes a ½ orsó és a ¼ 
bukfenc között.



F-21.11 45°-os süllyedés ¼ orsó, egymásutáni dobott orsók
ellentétes irányban, ¼ orsó

Dobott orsó
Dobott orsó

¼ orsó

¼ orsó

F-21.11.01

Háton repülésből végrehajt egy pozitív 1/8 
bukfencet, 45°-os süllyedésbe kezd, végrehajt 
egy ¼ orsót, 2 egymásutáni dobott orsót 
ellentétes irányban, majd egy ¼ orsót, 
végrehajt egy negatív 1/8 bukfencet, kilépés 
háton. 



F-21.11 45°-os süllyedés ¼ orsó, egymásutáni dobott orsók
ellentétes irányban, ¼ orsó

¼ 

¼

Az ellentétes irányú dobott orsók 
között nincs egyenes repülés

Sugarak egyformák

Ha a dobott orsó palást- vagy 
gyors orsó:

A dobott orsók lehetnek 
pozitívak vagy negatívak.

Dobott orsók az egyenes közepén

F-21.11.02

¼ gyors orsó:
Jelentős lepontozás > 5 pont.



F-21.12 Fél 8 szögletű bukfenc, ½ orsó, ½ orsó

½ orsó

F-21.12.01

Háton repülésből végrehajt egy negatív 1/8 
bukfencet, 45°-os emelkedésbe kezd, végrehajt egy ½ 
orsót majd egy pozitív 1/8 bukfencet függőleges 
emelkedésbe kezd, végrehajt egy pozitív 1/8 
bukfencet, 45°-os emelkedésbe kezd majd végrehajt 
egy ½ orsót és egy negatív 1/8 bukfencet, kilépés 
talpon.

½ orsó



F-21.12 Fél 8 szögletű bukfenc, ½ orsó, ½ orsó

½ orsók az egyenesek közepén

F-21.12.02

45°

Sugarak egyformák



F-21.13 Bukfenc két egymás utáni integrált orsóval 
ellentétes irányban 

F-21.13.01

Talpról végrehajt egy negatív bukfencet amibe 
két egymásutáni, ellentétes irányú orsót 
integrál. 



F-21.13 Bukfenc két egymás utáni integrált orsóval 
ellentétes irányban 

A bukfenc kőralakú

F-21.13.02

Az orsók a fél bufencek 
vonalába integrálva

Az orsózás megfordítása azonnali



F-21.14 Két és fél pördületű dugóhúzó

F-21.14.01

Talpról végrehajt egy 2 ½ pördületű 
dugóhúzót, majd egy pozitív ¼ bukfenccel 
kilépés talpon.



F-21.14 Két és fél pördületű dugóhúzó

Dobott orsós belépés - 0 pont!

Kényszerített bevitel: lepontozás.

Palást orsó - 0 pont!

F-21.14.02



F-21.15 Orsó kombináció, egymás utáni ½ orsó, négy ¼ 
orsó ellentétes irányban, ½ orsó ellentétes irányban 

½ orsó½ orsó

F-21.15.01

négy ¼ orsó

Talpról végrehajt egymás után egy ½ órsót, négy 
¼ orsót ellentétes irányban és ½ orsót ellentétes 
irányban, kilépés talpon. 

½ orsó



F-21.15 Orsó kombináció, egymás utáni ½ orsó, négy ¼ 
orsó ellentétes irányban, ½ orsó ellentétes irányban 

A részorsók közötti egyenesek rövidek és egyformák.

Az ellentétes irányú részorsók között nincs egyenes repülés

F-21.15.02

¼ ¼ ¼ ¼



F-21.16 Harci forduló, ¾ orsó, ¾ dobott orsó

Nyomott fél forduló

¾ dobott orsó

¾ orsó

(      )

F-21.16.01

Talpról végrehajt egy pozitív 1/8 bukfencet, 45°-os 
emelkedésbe kezd, végrehajt egy ¾ orsót, majd egy 
nyomot 180°-os fordulót, 45°-os süllyedésbe kezd 
és végrehajt egy ¾ dobott orsót majd egy pozitív 
1/8 bukfencet és kilépés talpon. 

(      )



F-21.16 Harci forduló, ¾ orsó, ¾ dobott orsó 

¾

¾

(      )

¾ orsó és a ¾ dobott 
orsó az egyenesek 
közepénszárny 45°

Ha a dobott orsó palást- vagy 
gyors orsó:
Jelentős lepontozás > 5 pont.

Dobott orsó lehet pozitív 
vagy negatív

45°

F-21.16.02

(      )

Az 1/8 bukfencek sugara egyforma



F-21.17 Fektetett szögletes bukfenc, ¼ orsó, ½ orsó, 
½ orsó, ½ orsó, ¼ orsó

½ orsó

½ orsó

½ orsó

F-21.17.01

Talpról végrehajt egy ¼ orsót középen majd 
egy nyomott 90°-os fordulót, végrehajt egy ½ 
orsót majd egy húzott 90°-os fordulót, 
végrehajt egy ½ orsót majd egy nyomott 90°-os 
fordulót, végrehajt egy ½ orsót majd húzott 
90°-os fordulót, végül középen végehajt egy ¼ 
orsót, kilépés talpon.

½ orsó
¼ orsó

¼ roll

½ roll



F-21.17 Fektetett szögletes bukfenc, ¼ orsó, ½ orsó, 
½ orsó, ½ orsó, ¼ orsó

A részorsók az 
egyenes közepén

Késrepülés közben a 
szárny függőleges

F-21.17.02

¼

¼

½ roll

egyenes közepénA ¼ fordulók sugarai 
egyformák



Leszállási műveletsor

( nem pontozott, nem értékelt)

szélirány

A leszállás iránya eltérhet a felszállási iránytól

1200

Biztonsági zóna



Felejtsd el KI repít
Felejtsd el MIT repít

Csak az égre rajzolt vonalakt nézd!

(és a precizitást, harmóniát, elhelyezést, méretet)

© Peter Uhlig, November 2018


