
18. FAI Vitorlázórepülő 
Európa-bajnokság

2015. július 12–25. Őcsény, Repülőtér

Szervező
Őcsényi Repülőklub 

Sportegyesület

Házigazda
Őcsény Község 
Önkormányzata

REPÜLŐNAP – 2015. 07. 12. vasárnap
10:00–14:00 FAI Vitorlázórepülő Európa-bajnokság ünnepélyes megnyitója
11:30–11:45 Vitorlázó műrepülés: Tóth Ferenc hatszoros világ,- és nyolcszoros 

Európa-bajnok vitorlázó műrepülő pilóta
13:15–13:30 Besenyei Péter műrepülő bemutatója: Európa-bajnokságokon, 

világbajnokságokon és világkupa-futamokon több mint harminc 
dobogós helyezést ért el.

14:00 Tombolasorsolás (a belépőjegyek sorszámai kerülnek kihúzásra)

A rendezvény ideje alatt gyermekprogramok és büfé várja az érdeklődőket.
Belépő: 1000 Ft/fő. Gyermekeknek ingyenes!
A belépőjegyet váltók között két sétarepülést sorsolunk ki (3-3 fő, Cessna 172 típusú 
motoros repülőgéppel).
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REPÜLŐNAP – 2015. 07. 12. vasárnap
10:00–10:15 Ejtőernyős ugrás AN - 2 típusú repülőgépből
10:15–10:45 FAI Vitorlázórepülő Európa-bajnokság ünnepélyes megnyitója
10:45–10:55 IS 28 B2 típusú vitorlázórepülőgép csörlése
10:55–11:10 PO - 2 és Cimbora vontatás
11:10–11:20 PO - 2 bemutató repülése
11:20–11:30 EB 28 típusú vitorlázórepülőgép felszállása és bemutató repülése
11:30–11:45 Vitorlázó műrepülés: Tóth Ferenc hatszoros világ,- és nyolcszoros 

Európa-bajnok vitorlázó műrepülő pilóta
11:45–11:55 Siklóernyő csörlése
11:55–12:05 Segédmotoros sárkányrepülők bemutatója
12:05–12:15 Auto – Giro bemutató repülése
12:15–12:25 DA - 20 és DA - 42 repülése
12:25–12:35 KA - 26 helikopter mezőgazdasági bemutatója
12:35–12:45 Turbo Čmelák bemutató repülése
12:45–13:00 Szárnyról történő ejtőernyős ugrás AN - 2 típusú repülőgépről
13:00–13:15 Z-226 T műrepülése
13:15–13:30 Besenyei Péter műrepülő bemutatója: Európa-bajnokságokon, 

világbajnokságokon és világkupa-futamokon több mint harminc 
dobogós helyezést ért el.

14:00 Tombolasorsolás (a belépőjegyek sorszámai kerülnek kihúzásra)

A rendezvény ideje alatt gyermekprogramok és büfé várja az érdeklődőket.

Belépő: 1000 Ft/fő. Gyermekeknek ingyenes!

A belépőjegyet váltók között két sétarepülést sorsolunk ki (3-3 fő, Cessna 172 típusú 
motoros repülőgéppel).
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Repülés a természet erejével
A vitorlázórepülés a motor nélküli repülés egyik vál-
faja, ahol kizárólag a természet energiája hasznosul. 
A repülőgépek a felfelé áramló meleg levegő segít-
ségével jutnak fel nagyobb magasságokba (1500-
2000 méterre), ahonnan folyamatos siklással tesz-
nek meg kisebb-nagyobb távolságokat. Majd újból 
emelkedés és siklás következik. Ezekből tevődik ösz-
sze a távrepülés, amely a legnagyobb kihívást jelenti 
a vitorlázórepülőgép vezetőknek. Versenyrepüléskor 
előre meghatározott pontokhoz kell eljutni a pilóták-
nak, akár 400-500 kilométert lerepülve az adott nap. 
Őcsényben 21 ország 116 pilótája méri össze tudását, 
kitartását és tesznek meg több száz kilométeres tá- 
vokat minden nap két héten keresztül. A verseny há-
rom kategóriában zajlik (18 m-es szárnyfesztávolsá-
gú gépek, kétüléses gépek és szabadosztály), a világ 
élvonalába tartozó csúcstechnikákkal. A győztes az 
a pilóta lesz, aki a leggyorsabban teljesíti a távokat.

A vitorlázórepülő versenyekről…
 Q  2 héten át mindennap repülnek a pilóták

 Q  Naponta 4–8 órát töltenek a levegőben

 Q  A felfelé áramló meleg levegő, a termikek segít-
ségével emelkednek

 Q  A Nap energiáját hasznosítva tesznek meg akár 
500 km-es távolságokat is

 Q  Sebességük elérheti a 250 km/h-t is

 Q  1500-2000 m-es magasságban teljesítik a távre-
pülést

 Q  A feladatokat átlagsebesség alapján értékelik, a 
leggyorsabb győz

 Q  A feladatok értékeléséhez és a navigációhoz 
GPS-t használnak



REPÜLŐNAP 
2015. 07. 12. vasárnap
Program
10:00–10:15 Ejtőernyős ugrás AN - 2 típusú repü-

lőgépből
10:15–10:45 FAI Vitorlázórepülő Európa-bajnokság 

ünnepélyes megnyitója
10:45–10:55 IS 28 B2 típusú vitorlázórepülőgép csör-

lése
10:55–11:10 PO - 2 és Cimbora vontatás
11:10–11:20 PO - 2 bemutató repülése
11:20–11:30 EB 28 típusú vitorlázórepülőgép felszál-

lása és bemutató repülése
11:30–11:45 Vitorlázó műrepülés: Tóth Ferenc hat-

szoros világ,- és nyolcszoros Európa-baj-
nok vitorlázó műrepülő pilóta

11:45–11:55 Siklóernyő csörlése
11:55–12:05 Segédmotoros sárkányrepülők bemuta-

tója
12:05–12:15 Auto – Giro bemutató repülése
12:15–12:25 DA - 20 és DA - 42 repülése
12:25–12:35 KA - 26 helikopter mezőgazdasági be-

mutatója
12:35–12:45 Turbo Čmelák bemutató repülése
12:45–13:00 Szárnyról történő ejtőernyős ugrás AN - 

2 típusú repülőgépről
13:00–13:15 Z-226 T műrepülése
13:15–13:30 Besenyei Péter műrepülő bemutatója: 

Európa-bajnokságokon, világbajnoksá-
gokon és világkupa-futamokon több 
mint harminc dobogós helyezést ért el.

14:00 Tombolasorsolás (a belépőjegyek sor-
számai kerülnek kihúzásra)

A rendezvény ideje alatt gyermekprogramok és büfé 
várja az érdeklődőket.
Belépő: 1000 Ft/fő. Gyermekeknek ingyenes!
A belépőjegyet váltók között két sétarepülést sorsolunk 
ki (3-3 fő, Cessna 172 típusú motoros repülőgéppel).



Zöld rendezvény
Hagyományaink szerint a 18. FAI Vitorlázórepülő 
Európa-bajnokságot is zöld rendezvényként, a fenn-
tarthatóság és a környezetvédelem szempontjainak 
figyelembevételével rendezzük meg és jó példával 
elöl járva igyekszünk a környezetterhelésünket csök-
kenteni illetve a versenyzőket és látogatókat kör-
nyezettudatos hozzáállásra ösztönözni.

A környezetbarát rendezvényünk fő elemei:
 Q anyaghasználat csökkentése (papírfelhasználás 

minimalizálása, elektronikus dokumentumok 
használata)

 Q szelektív hulladékgyűjtés alkalmazása
 Q környezetbarát termékek használata (zöld beszer-

zési módszer: szaniter papír áru, takarítás stb..)
 Q a víz- és energiafelhasználás racionalizálása
 Q a környezettudatos gondolkodásmód ismerteté-

se, népszerűsítése és ösztönzése minden eszköz-
zel a verseny folyamán.

A Bajnokság elnyerte a nemzetközi GreenAirSport Event 
ezüst minősítését. Tegyen Ön is a zöldebb jövőért!

Programok
július 13. hétfő
20–22 óráig grill est – Jazz trióval

július 15. szerda
20–22 óráig roma est – autentikus roma zenekarral

július 17. péntek
20–22 óráig vacsora + Saxo Loop

július 19. vasárnap
20–22 óráig grill est – Szekszárdi Gitárkvartettel

július 21. kedd
20–22 óráig magyar est – Csurgó zenekar az őcsényi 
néptáncosokkal 

július 23. csütörtök
21–22 óráig grill est – tűztánc bemutatóval



korlati és elméleti tudnivalók elsajátításával tölt-
hessék szabadidejüket.

Edzőtáboraink, versenyeink és egyéb rendezvénye-
ink mindig nagy tömegeket vonzottak a repülőtérre, 
így a környező települések számára is ismertséget, 
fokozott látogatottságot jelentenek.

Az Európa-bajnokság 2014. évi előversenyét kedvező 
nemzetközi visszhang mellett sikerült lebonyolítani. 
Azóta folyik a lázas munkálkodás, és reméljük, hogy 
a 2015. évi Európa-bajnokság is gyarapítja majd a si-
keresen megrendezett versenyeink sorát.

Bemutatkozik az Őcsényi 
Repülőklub 
Repülőklubunk az 1957. évi megalapítása óta az 
őcsényi repülőtéren tevékenykedik. Az elmúlt fél 
évszázad alatt több száz sportember temérdek tár-
sadalmi munkájával tudta ellátni a repülősportokkal 
összefüggő feladatainkat, sikeres hazai és nemzet-
közi versenyek, szakmai találkozók, repülőnapok le-
bonyolítását, szervezését.

Sportcélú repüléseinket elsősorban a tavasztól őszig 
terjedő időszakban hajtjuk végre. A téli időszakban 
a gépek karbantartása, felújítása, szakmai elméleti 
felkészülés folyik.

Az év folyamán nem hanyagolhatjuk el pilótáink fo-
lyamatos képzését és az utánpótlás nevelését sem. 
Rendszeres edzőtáboraink és hétvégi üzemnapjaink 
nyújtanak lehetőséget arra, hogy pilótáink és spor-
tolóink eredményesen készülhessenek versenyeikre, 
az oktatók foglalkozhassanak a növendékek elméleti 
és gyakorlati kiképzésével, illetve tartalmasan, gya-



Támogatóink

Propszt Gábor 
egyéni vállalkozó

Őcsény-Sármező Kft.

Megközelítés

Repülőtér

Szekszárd

M6

Őcsényi lehajtó

M9



Az Európa-bajnokság honlapja
www.egc2015.hu

Az Európa-bajnokság facebook oldala

www.facebook.com/egc2015  

Az Őcsényi Repülőklub honlapja
www.ocseny-airfield.hu

Az Őcsényi Repülőklub facebook oldala
www.facebook.com/ocsenyi.repuloklub

FSC minősített papír alapanyagú
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