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1. A repülőtér megközelítése a földön: 

Az M7 autópályáról le kell jönni a 8-as főút Veszprémi/ Székesfehérvár-Centrum   kijáratnál 

(63 kilométer kő, 64-es kijárat, ). Utána Székesfehérvár centrum az irány. Menj kb 800m-t és 

a jobb kezednél lesz egy benzinkút MOL (ez az első kút). A kút előtt derékszögben jobbra, 

menj amíg lehet (ez kb. 300m) aztán megint jobbra. Ez az út kihoz a reptérre. Ez egy keskeny 

aszfalt út ami átmegy az M7 alatt. Amikor azt hiszed, hogy eltévedtél akkor jó helyen vagy 

csak menj bátran és egyszer előtted lesz egy vasúti sín meg egy kapu. Az a reptér bejárata. 

A vasúti fénysorompóra figyeljetek, mert hanem túl gyakran, de jöhet vonat! 

 

Link: 

https://www.google.com/maps/dir/47.1530547,18.4421376/47.1690484,18.4278819/47.13

81005,18.4946602/@47.1615469,18.4306735,13.25z/data=!4m2!4m1!3e0 

 

A 62-es út felöl (Börgönd ) ne kísérletezzetek a bejövetellel, mert azt az utat a természet már 

visszavette. Traktorral, terepjáróval járható. 

 

 

2. A helyszín: 

Az autókat a hangártól É-i irányban lévő "palacsintákon"  vagy a toronyépület előtti betonon, 

a szállítókocsiknál. hagyjátok.  A repülőtér  munkaterületére a légtér koordinátor 

jóváhagyása után szabad behajtani repülőgép vontatási céllal. 
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3. Felszállás 

Az azonos kategória versenyzői azonos szektorba lesznek vontatva.  A vontatópilóták 

törekednek a termikre vontatásra, de a leoldás pillanatát a vontatmány választja ki. A 

leoldás  legkésőbb 600m-en ( Gentleman agreement ).  A leoldási magasság nem kerül 

ellenőrzésre.  

Visszaszállás a légtér koordinátorral egyeztetve. 119.56MHz. 

 

4. Indulás: 

Az indulási "vonal" a kategória utolsó (nem kitolt) felszállója után 20perccel nyit. A 

versenyvezető időjárási okok miatt ezt 30percig növelheti. A vonalnyitásig hátralévő idő 

majd a "vonalnyitás" ténye többször elhangzik  a 119.56MHz frekvencián.  A 

versenyszabályzat szerinti 3km sugarú kör az indulási szektor, ami a feladatlapon lesz 

kijelölve.  Az indulás tényét rádión jelenteni kell az indulástól számított 20percen belül. 

5. Érkezési eljárás: 

A  célszektor  előtt 15km-rel be kell jelentkezni, majd célszektor  elérése előtti 2percet is  

jelenteni a 119.56MHz frekvencián.  A versenyszabályzat szerinti 500m sugarú kör a 

célszektor.  

A célszektor és a repülőtér között vannak leszállásra alkalmas terepek.  A terep 

kiválasztása ill. a terepre szállás választása a versenyző felelőssége. 

Figyelem! 

19-es leszálló irányon  érkezve fasorok találhatók a célszektor és a repülőtér között. 

 

 

A célszektor után egyenesből kell leszállni a repülőtéren. 

- Normál magasságon és sebességgel érkezők a célszektor után a leszálló irányra 

fordulnak,  lásd fehér vonal. 

 - A magasan érkezők, lásd sárga vonal a sebességüket és magasságukat a repülőtértől és 

a célszektortól távolodó pályán csökkentik a leszálláshoz szükséges mértékig, majd 

leszálló irányra fordulnak a célszektor érintése nélkül. Nem keresztezhetik a korábbi 

repülési pályájukat és nem zavarhatják a célszektorba érkező többi repülőgépet. 

 

Tilos a célszektorba érkezéskor és utána is a hirtelen kormánymozdulat. 
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Példa:  19 pálya irányú leszállás Nyugatról történő megérkezéskor. 

 

 

 
Példa:  01 pálya irányú leszállás Keletről történő megérkezéskor. 

 


