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Rajz magyarázatok: 

Modell talpon 

Modell háton 

Késrepülés 

Kabin felől nézve 

Késrepülés 

Futó felől nézve 



1200 

Biztonsági zona 

szélirány 

Felszállási műveletsor 
 

( nem pontozott, nem értékelt ) 



P-21.01 Függőeges 8-as, ½ orsó, ½ orsó 

P-21.01.01 

½ orsó 

Háton repülésből végrehajt egy ½ orsót a 
középvonalig, végrehajt egy negatív majd 
egy pozitív bukfencet, végül egy ½ orsót a 
középvonaltól kezdve, kilépés háton. 

½ orsó 



P-21.01 Függőeges 8-as, ½ orsó, ½ orsó 

P-21.01.02 

A sugarak azonosak 

Az első fél orsó 

középen fejeződik be 

A második fél orsó 

középen kezdődik 



P-21.02.01 

P-21.02 Legyező, két egymás utáni ¼ orsóval 

Háton repülésből végrehajt egy ¼ negatív bukfencet, 
függőleges emelkedésbe kezd, végrehajtja a legyezőt 
és függőleges süllyedésbe kezd, végrehajt két 
egymásutáni ¼ orsót majd egy pozitív ¼ bukfencet, 
kilépés talpon. 

¼ orsó 

¼ orsó 

Súlypont 

körülfordul 

Az 

elfordulás 

előtt megáll 



P-21.02.02 

P-21.02 Legyező, két egymás utáni ¼ orsóval 

¼ orsó 

¼ orsó 

¼  orsók az egyenes közepén 

Kettő vagy több szárnyfesztávnyi 

átszárnyalás – nulla pont! 

A sugarak egyformák 

A részbukfencek közötti egyenesek 

rövidek, de láthatóak. 



P-21.03 Sarkára állított négyszögletes bukfenc, ½ orsókkal 

P-21.03.01 

Talpról végrehajt egy pozitív 1/8 bukfencet, 45°-os 
emelkedésbe kezd majd ismét végrehajt egy 
pozitív 1/8 bukfencet és 45°-os emelkedésbe 
kezd, végrehajt egy ½ orsót majd egy negatív ¼ 
bukfenccel 45°-os süllyedésbe kezd, ismért 
végrehajt egy negatív ¼ bukfencet és 45°-os 
süllyedésbe kezd, végrehajt egy ½ orsót végül egy 
pozitív 1/8 bukfenccel kilépés talpon. 

½ orsó 

½ orsó 



P-21.03 Sarkára állított négyszögletes bukfenc, ½ orsókkal 

P-21.03.02 

Sugarak egyformák ½ orsók az egyenesek 

közepén 

Belépés és kilépés azonos 

magasságon 45° 



P-21.04 9-es figura, két egymás utáni ½ orsóval   
    ellentétes irányban 
 

P-21.04.01 

Talpról végrehajt egy pozitív ¼ bukfencet és 
függőleges emelkedésbe kezd, végrehajt két 
egymásutáni ellentétes irányú ½ orsót, majd 
egy negatív ¾ bukfenc után kilépés háton. 

½ orsó ½ orsó 



P-21.04 9-es figura, két egymás utáni ½ orsóval   
    ellentétes irányban 

P-21.04.02 

½ orsók az egyenes közepén 

A sugarak 

egyformák 

Az ellentétes irányú részorsók 

között nincs egyenes szakasz 



P-21.05 Kés repülés egymásutáni ellentétes ¼ és ½ orsókkal  és 
 egymásutáni ellentétes irányú ½ és ¼ orsókkal 

P-21.05.01 

Háton repülésből végrehajt egy egymásutáni 
¼ és ½ orsót ellentétes irányban, végrehajtja 
a kés repülést majd egy egymásutáni, 
ellentétes irányú ½ és ¼ orsó után kilépés 
talpon. 

¼ orsó 

½ orsó ½ orsó 

¼ orsó 



P-21.05 Kés repülés egymásutáni ellentétes ¼ és ½ orsókkal  és 
 egymásutáni ellentétes irányú ½ és ¼ orsókkal 

P-21.05.02 

¼ 
¼ 

Késrepülés közben a 

szárny függőleges 

Az ellentétes irányú orsók között nincs egyenes repülés 



P-21.06 Fél Immelmann, két egymás utáni ½ orsóval 

P-21.06.01 

Talpról végrehajt egy negatív ½ bukfencet 
majd két egymásutáni ½ orsót, kilépés háton. 

½ roll 

½ roll 



P-21.06 Fél Immelmann, két egymás utáni ½ orsóval 

P-21.06.02 

A részorsók közötti egyenes rövis és 

felismerhető hosszúságú 

Nincs egyenes a fél bukfenc és 

az orsók között 



P-21.07 Golf labda ½ integrált orsóval 

P-21.07.01 

Háton repülésből végrehajt egy negatív 1/8 
bukfencet, 45°-os emelkedésbe kezd, majd 
végrehajt egy ¾ bukfencet, aminek a felső 
180°-ba integrál egy ½ orsót majd 45°-os 
süllyedésbe kezd, végrehajt egy pozitív 1/8 
bukfencet és kilépés talpon. 

fél integrált orsó 



P-21.07 Golf labda ½ integrált orsóval 

P-21.07.02 

A fél orsó a fél bukfenc 

körívébe integrálva 

Sugarak egyformák 



P-21.08.01 

P-21.08 Cápa uszony két egymás utáni ¼ orsóval 

Talpról végrehajt egy pozitív ¼ bukfencet, 
függőleges emelkedésbe kezd, végrehajt egy 
pozitív 3/8 bukfencet és 45°-os süllyedésbe kezd és 
végrehajt két egymásutáni ¼ orsót majd egy pozitív 
1/8 bukfenccel kilépés talpon.. 

¼ roll 

¼ roll 



P-21.08.02 

P-21.08 Cápa uszony két egymás utáni ¼ orsóval 

¼ 

¼  A rész orsók közötti egyenes rövid, de 

felismerhető 

A sugarak egyformák 

¼ orsók az egyenes 

közepére helyezve 

45° 



P-21.09 Kettős Immelmann, ½ orsó, 4 egymás utáni 1/8 orsó,  
 ½  orsó 

P-21.09.01 

Talpról végrehajt egy ½ orsót majd egy 
negatív ½ bukfencet, végrehajt 4 
egymásutáni 1/8 orsót majd egy pozitív ½ 
bukfencet, végrehajt egy ½ orsót és kilépés 
háton 

½ roll 
½ roll 

Four 1/8 rolls 



P-21.09 Kettős Immelmann, ½ orsó, 4 egymás utáni 1/8 orsó,  
 ½  orsó 

P-21.09.02 

1/8 1/8 1/8 1/8 

A sugarak egyformák 

A fél bukfenceket 

azonnal követik a fél 

orsók 

Nincs egyenes repülés a fél 

bukfencek és a részorsók között 

Belépés – kilépés azonos 

magasságon 

A részorsók közötti egyenesek 

rövidek és egyformák 



P-21.10 Nyom-nyom-nyom Humpty-Bump fél orsóval   

P-21.10.01 

Háton repülésből végrehajt egy negatív ¼ 
bukfencet, függőleges emelkedésbe kezd, 
végrehajt egy ½ orsót majd egy negatív ½ 
bukfencet és függőleges süllyedésbe 
kezd, végrehajt egy negatív ¼ bukfencet 
és kilépés háton. 

½  orsó 



P-21.10 Nyom-nyom-nyom Humpty-Bump fél orsóval  

P-21.10.02 

A sugarak egyformák 

Fél orsó az egyenes közepén 



P-21.10.03 

P-21.10 Nyom-nyom-nyom Humpty-Bump ¾ orsó, ¼ orsó 

Opció: Háton repülésből végrehajt egy 
negatív ¼ bukfencet, függőleges 
emelkedésbe kezd, végrehajt egy ¾ orsót 
majd egy negatív ½ bukfencet és 
függőleges süllyedésbe kezd, végrehajt egy 
¼ orsót és egy negatív ¼ bukfencet és 
kilépés háton. 

Opció 

¾  roll  
¼  roll  



P-21.10.04 

P-21.10 Nyom-nyom-nyom Humpty-Bump ¾ orsó, ¼ orsó 

Opció 

¾ 
¼ 

A sugarak egyformák 

Fél orsó az egyenes közepén 



P-21.11  Orsó kombináció, egymás utáni ½ orsó, orsó, ½ orsó  
 ellentétes irányokban  

P-21.11.01 

Teljes orsó 

½ orsó 

Háton repülésből végrehajt egymásután 
egy ½ orsót, egy teljes orsót és egy ½ 
orsót ellentétes irányokban. 

½ orsó 



P-21.11 Orsó kombináció, egymás utáni ½ orsó, orsó, ½ orsó  
 ellentétes irányokban  

P-21.11.02 

Az orsók és rész orsók között nincs egyenes repülés 



P-21.12 Kalap, ½ orsó, fordított dugóhúzó 

P-21.12.01 

½ orsó 

Háton repülésből végrehajt egy negatív ¼ 
bukfencet, függőleges emelkedésbe kezd, 
majd egy ½ orsót, végrehajt egy pozitív ¼ 
bukfencet, vízszintes repülésbe kezd, majd 
egy 2,5 pördületű fordított dugóhúzót, 
függőleges süllyedésbe kezd, végrehajt egy 
pozitív ¼ bukfencet és kilépés talpon. 



P-21.12 Kalap, ½ orsó, fordított dugóhúzó 

P-21.12.02 

A sugarak egyformák 

½ orsó az egyenes közepén 

Kényszerített bevitel: lepontozás 

Palást orsó - 0 ponts! 

Dobott orsós belépés - 0 pont! 



P-21.12 Opció: Kalap, ¼ orsó, ¼ orsó, fordított dugóhúzó 

P-21.12.03 

¼ orsó 

Opció: Háton repülésből végrehajt egy negatív ¼ 
bukfencet, függőleges emelkedésbe kezd, majd 
egy ¼ orsót, végrehajt egy pozitív ¼ bukfencet, 
vízszintes repülésbe kezd, majd egy 2,5 pördületű 
fordított dugóhúzót, függőleges süllyedésbe kezd, 
végrehajt egy ¼ orsót majd egy pozitív ¼ 
bukfencet és kilépés talpon. 

¼ orsó 

Opció 



P-21.12 Opció: Kalap, ¼ orsó, ¼ orsó, fordított dugóhúzó 

P-21.12.04 

¼ 
¼ 

A sugarak egyformák 

Kényszerített bevitel: lepontozás 

Palás orsó - 0 pont! 

Dobott orsós belépés - 0 pont! 

¼ orsók az egyenes közepén 

Opció 



P-21.13  Z figura orsóval 

P-21.13.01 

Talpról végrehajt egy pozitív 3/8 
bukfencet, 45°-os emelkedésbe kezd, 
végrehajt egy orsót majd egy negatív 
3/8 bukfencet, kilépés talpon. 

Teljes orsó 



P-21.13  Z figura orsóval 

P-21.13.02 

45° 
Sugarak egyformák 

Orsó az egyenes közepén 



P-21.14 Üstökös figura, két egymás utáni ¼ orsóval ellentétes 
 irányban, ½ orsó 

P-21.14.01 

Talpról végrehajt egy negatív 1/8 bukfencet és 
45°-os süllyedésbe kezd, végrehajt két 
egymásutáni ¼ orsót ellentétes irányban, 
végrehajt egy ¾ bukfencet és 45°-os 
süllyedésbe kezd, végrehajt egy ½ orsót és 
egy pozitív ¼ bukfencet, kilépés talpon. 

¼ roll 

¼ roll 

½ roll 



P-21.14 Üstökös figura, két egymás utáni ¼ orsóval ellentétes 
 irányban, ½ orsó 

P-21.14.02 

¼ 

¼ 

Orsók az egyenesek közepén, de 

nem feltétlenül a manőver 

közepén 

Sugarak egyformák 

Orsók az egyenesek közepén 

Az ellentétes irányú orsók között nincs egyenes 



P-21.15 Orsó kombináció négy egymás utáni ¼ orsóval 

P-21.15.01 

Talpról végrehajt négy egymás utáni ¼ 
orsót kilépés talpon. 

Négy ¼ orsó 



P-21.15 Orsó kombináció négy egymás utáni ¼ orsóval 

P-21.15.02 

¼ ¼ ¼ ¼ 

A részorsók közötti egyenesek rövidek és egyformák 



P-21.16 Sarkára állított fél szögletes bukfenc ¼ orsó, 
  ¼ orsó 

P-21.16.01 

Végrehajt egy pozitív 1/8 bukfencet 
45°-os emelkedésbe kezd, végrehajt 
egy ¼ orsót és egy ¼ kés bukfencet 
majd 45°-os emelkedésbe kezd, 
végrehajt egy ¼ orsót és egy pozitív 
1/8 bukfencet, kilépés háton. 

¼ roll 

¼ roll 



P-21.16 Sarkára állított fél szögletes bukfenc ¼ orsó, 
  ¼ orsó 

P-21.16.02 

¼ 

¼ 

45° 

A sugarak egyformák 

¼ orsók az egyenesek 

közepén 

Kés repülés közben a 

szárny függőleges 



P-21.17 Avalanche 

P-21.17.01 

Háton repülésből végrehajt egy pozitív 
bukfencet aminek az alsó közép 
pontjába integrál egy dobott orsót, 
kilépés háton. 

(      ) 

Dobott orsó 



P-21.17 Avalanche 

P-21.17.02 

A dobott orsó lehet pozitív 

is, negatív is. 

Ha a dobott orsó palást-, 

vagy gyors orsó: 

Jelentős lepontozás> 5 pts. A bukfenc kör alakú 

Belépés, kilépés azonos 

magasságon 



1200 

Biztonsági zona 

Szélirány 

Leszállási műveletsor 
 

( nem pontozott, nem értékelt) 

A leszállás iránya eltérhet a felszállási iránytól 



Köszönöm! 

Felejtsd el KI repít 
 Felejtsd el MIT repít 

 

 

Csak az égre rajzolt vonalakt nézd! 
(és a precizitás, harmóniát, elhelyezést, méretet) 

© Peter Uhlig, November 
2018 


