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j-::.:.::'J.j AZ 1975.£VL HALÍLOSICIMLNLTILLÜ EJTOBKNYÓJ BAJ^SETEKROL 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 

/Rövidített fordítás a PARACHÜTI3T c,folyóirat 1976.X.száméból/ 

'Szigorúan statisztikai szempontból az 1975-ös év nem volt 

nagyon rossz.Igaz ugyan, hogy elvesztettük 41 barátunkat -

kilenccel többet,mint az előző évben - de ha érzéseinket féken 
tartjuk és hideg tárgyilagossággal közeledünk a kérdéshez,lát
hatjuk, a százalékos arány igen alacsony, A több, mint egymil
lió ejtőernyős ugrásra mindössze 41 halálom baleset jut,ami 
átlagosan 24 ezer ugrásra eső egy katasztrófát jelent. Gondol
juk csak el, ha 2o éves korunkban elkezdünk ugrani és minden 
esztendőben 3oo ugrást hajtunk végre, akkor a loo.születésna
punkon érhetjük el a 24 ooo-es számot! Addigra a fatális ese
tek száma, illetve aránya, a fejlődés révén kisebb lenne, igy 
pihenve egy kicsit, a felújított felszerelésünkkel tovább ej-
tőernyőzhetnénk - minden izgalom nélkül, 

Hohó,várjunk csak! ilppen akkor, amikor igy biztosítottnak 
látjuk a statisztika alapján a hosszú sportpályafutást, vegyük 
figyelembe, hogy az 1975.év halálos áldozatai közül egy ugró 
sem érte el a 24 OOO-BS ugrásszámotÍ 

I 

A statisztikai adatok értékelésénél - önkényesen - négy 
kategóriába soroltuk az ugrókat: 

1.kategória 1-24 ugrással rendelkezők; 
2.kategória 25-75 ugrással rendelkezők; 
3.kategória 76-199 ugrással rendelkezők; 
4.kategória 2oo-nál több ugrással rendelkezők. 

Ha áttekintjük a táblázatokat, nyilvánvalóvá válik, hogy 
a négy kategória közül kettő aránytalanul nagymértékben sse-
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repel. Ebbe a két csoportba a kezdő és a női ejtőernyősök so
rolhatók. Szomorú hagyomány, hogy a kezdőknél nagyobb a bale
seti arány, mint a magasabb ugrásszámuaknál. /A nők problémá
jával később foglalkozunk/. Nézzük, mi a helyzet a kezdők
kel? 

: ;. --•. ' i;lü, £-?24 ÜGRÁ3. -- » ~ r̂ -.-o 

Minden halálos baleset tragikus, de a ke^do balesete 



sokkal inkább az,hiszen a tanulók ránk számiatanak,hogy a mi 
segítségünkkel váljanak jó ejtőernyőssé.Az 1975-ös év 41 be
jelentett tragikus végű ugrása közül 14 volt a tanuló kategó
riába tartozó. Ezeknek a tragédiáknak ez okai a bizarrtól a 
rutinig minőén formát képviselnek, 

l.sz.táblázat. 
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Az egyik legnagyobb probléma a kioldó meghúzásának kér
dése. Öt kezdő ejtőernyős közül, akik már lo-15 ugrást haj
tottak végre, egyik sem nyitotta ki egyik ejtőernyőét sem. 
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üzen öt ugró közül kettő elvesztette stabilitását is, és 
nem is tett megfigyelhető kisérletet az ejtőernyők nyitására. 
Egy másik ugró - egy leány - instabil zuhanásban volt mind
addig, amig a 3ENTINEL biztositókészüléke működésbe nem lé
pett, de.ekkor a tartalékernyőt kezével lefogta, nem engedte 
kinyilni. 

Egy másik ugró - a 15 kezdő között - akinek ugrását itt 
tárgyaljuk, 59 éves férfi volt, akinek az addigi ugrásainál 
stabilitási problémák voltak, hat hónap alatt 15 ugrást haj
tott végre. A kilencedik késleltetett ugrásakor már felvLtték 
23oo méter magasra/ahönnan magasságmérő nélkül ugrott,mint 
egy három fős formaugró csoport "alap-embere". Ekkor 2ooo mé
ter magasságban .elvesztette stabilitását és a kioldófogantyut 
kihúzta a zsebből, mintha meg akarná húzni, Ezután elengedte 
a kioldőt és lebegni hagyta,'de visszanyerte stabilitását és 
a hátéra fordult. Ekkor a SLNTINLL-je a beállított magasló -. 
ban automatikusan nyitott, azonban a tartalekernyője,mivei 
nem volt ellátva kisernyővel, tul sokáig ragadt, nem.maradt' 
már elegendő magasság arra, hogy az életét megmentse.- • -S " 

Stabilitási probléma? 15 ugrás fél év alatt? Tanuló-részt-
vétele formaugrásban? 3o másodperces késleltetés magasságmé
rő nélkül? 

Az esemény jelentése szerint az ugró ki volt- képezve arra, 
mi a teendő részleges,vagy rendellenes ejtőernyő&üködés ese
tén, de a tartalékernyő mégsem működött. 

A többi, kioldómeghuzási probléma közül az egyiknél egy 
24 éves leány, 17 ugrással a háta mögött, leoldotta a rendel- ^ . 
lenesen működött főernyőt, s megxigy.. lték,a földetérésig rán
cigálta a tartalékernyő kioldóját. Nem használta sem a GTEV-bNS 
rendszert /Ford.megj.: A tartalékernyő kioldóját az egyik el
váló hevedervéghez kötik/, sem az automata nyitókészüléket. 

1975-ben négy, bekötött ugrást végző ugró vált statisst'.-
kai adattá, mind a négy az első ugrása alkalmával. Az egyik 
ugró megfulladt - de erről nem ismerünk részleteket. A másik, 
27 éves nő, a gépelhagyás pillanatában, elfordult,belekapasz
kodott a nyitóernyőbe és a földig tartotta azt.A SENTINEL-je 
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rendesen működésbe lépett, de a tartalékernyője a patkóalaku főer-
nyőbe gyorsan belecsavarodott. 

A haramadik bekötöttugrásos áldozat egy 37 éves férfi volt, akit 
oktatója a csoport legfigyelmesebb növendékének ismert meg„ Az ő 
fŐernyője összecsavarodott /hurkában maradt/ és nem nyilott ki.Lát
ták, amint kézzel-láöbal kapálódzofct az egész szabadesés során. 

A negyedik, egy 23 éves férfi volt,akinek a fŐernyője 9oo méte
res bekötött ugrásnál szálátcsapódással nyilott ki és lassan for
gott. Ezt a rendellenesen működött főernyőt a földtől 45 méterre ol
dotta le, 

Két másik tanuló - mind a kettő nő - 2o és 21 évesek,, 4, illetve 
24 ugrással, sikeresen megszabadultak a rendellenesen működött fő-
ernyőtőr, de a tartalékernyőjük patkóalalm lett, mert elakadt felsze
relésükben. Az elakadás oka'az egyik esetben a leoldozár fedője volt 
a másik eset oka nem ismert. 

Az ebbe a kategóriába tartózó.balesetek közül az egyiket egy 31 
éves férfi szenvedte el, akinek /mint később megállapitották/ 18 ug
rása volt már, de mindegyik katonai bekötött ugrás, s a legutolsót 
is 13 évvel ez előtt hajtotta végre. Ugy látszik, ez az ember, aki. 
nem rendelkezett kézikioldásos kiképzéssel, az ejtőernyőzésben sem 
volt jártas, kölcsönkért egy T-lo tipusu felszerelést és egyik cso
porttal felment a repülőgéppel. 85o méter magasból ugrott, s a fő-
ernyő kioldóját csak 9o méter magasan rántotta meg. 

Ki ellenőrzi a vendég-ugrók ugrókönyvét az ugrás helyszinén? 
Ennek- a kategóriának utolsó adata egy 22 éves férfi, aki lo ugrást 

hajtott végre három nap alatt. Az alábbi részlet a jelentésből, igy 
irja le a történteket: 

"A növendék 8oo méter magasan hagyta el a repülőgépet,Az ejtőer
nyő nyitása rutinszerű volt.. 6o másodperc múlva, a következő ráre-
pülésnél észrevettem, hogy az ugró leoldotta a fó'ernyőjét én a tar
talékernyő kupolája alatt lóg. Kiugrottam a gépből, s amint éppen 
a célmegközelités módját latoltam, föltűnt, hogy a tartalékernyő 
egy fás terület felé sodródik- követtem, és amikor utolértem,a tar-
talékernyő alatt a hevederben nem találtam senkit. Az ugró valahol 
még a sisakját is levetette. A főernyc szépen leereszkedett az ugró
területen,a tartalékernyő pedig elsodródott kb.két kilométerrel o-
débb, az ugró földbecsapódási helyétől. Az összes heveder és bizto
sítás szépen ki volt csatolva.'1 

Az ugrás előtt az ugrón csak a szokásos ;,tanulófélsz" volt ész
lelhető, '• s semmi különös nem látszott rajta. A következtetés csak 
spekuláció lehet. 

A legtöbb halálosvégü "tanulóbalesetben71 nyilvánvalóak az okok 
és azok orvoslása. Több, esetleg jobb kiképzés kell. Fontos a nö
vendékek szoros megfigyelése és elengedhetetlen az egyéni fejlődés 
értékelése. Némely nő, de sokszor a férfiak sem képesek az ejtőer
nyő kioldóját megrántani,mert egyszerűen nem tudnak elég erőt kifej
teni, 

Célszerű utánzott kioldJkat alkalmazni, amelyek éppoly erőkifej
tést igényelnek, mint a valódiak, mint amekkora erőkifejtésre tény
legesen sz kség van. A kiképzés során ezt külön gyakorolni kell. 

A két ugró-nő, akinek a tartalékernyője patkóalaku lett,talán 
megmenthette volna az életét, ha a nyitáskor jobb testhelyzetben, 
van, vagy ha a figyelmük fel lett volna hivva, figyelni kell a leol-
dózárra, ne akadályozza az ejtőernyő nyilasát. 

Gyakran 'kárhoztatják a visszarántógümi kapcsokat,hogy azok is ó-
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koznak patkót. Szert minden esetben meg kell győződni arról, hogy a-
zok rendesen be vannak-e akasztva, 

Ki ellenőrzi a növendéke fölszerelését - tetőtől-talpig - mielőtt 
engedi a repülőgépbe szállni? Vajon mindenki meggyőződik-e arról, 
hogy a felügyelete alá tartozó ugró tudatában van annak, mi az,amit 
várnak tőle, kellőképen kiképezték-e a kitűzött feladat végrehajtásá
ra? Van-e az ugrónak szüksége gondolkodási időre-., hogy a vészhelyzet
tel kapcsolatos teendőkről a kérdezőnek válaszoljon? Az ugrónak, még 
álmából felébresztve is gyorsan kell tudni az ilyen kérdésekre választ 
adni. 

4.sz.táblázat, 
1975 ÍVI HALÁLOS BAIE3ETEK KEGOSZLÍ-SA NEMEK 3ZLRINT. 

4 v. Összes halálos baleset száma 
ebből férfi 
ebből nő 

Az Összes balesetnél az átlagé
letkor: 

ebből férfiaknál: 
ebből nőknél: 

Az ugrások átlagos száma: 
ebből férfialmái: 
ebből nőknél 

25-74 UGRÁS, 

41 
29 - 71% 
12 - 29% 

26 év 
28 év 
23 év 
2oo ugrás 
265 ugrás 
46 ugrás 
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1975-ben ebben a kategóriában 7 baleset történt, az 1974 évi 
néggyel szemben. £bben a fázisban a zöldfülű ugró, aki frissen ke
rült ki az ejtőernyős kiképzésből - újonc a nem növendék státusban -
számtalan nyitott ajtót talál, és lelkesedésében, hogy mindegyik mö
gé bekukucskáljon, bekiváncsiskodjon, elhanyagol-néhány alapvető dol
got, olyanokat, amelyek minden ugrásnál fontosak. Az ugró uj státusá
val uj felszerelés ,is járhat, esetleg a vészhelyzet-tennivalók is el
térhetnek a megszokottól és megtanulttól. A felszerelést tökéletesen 
kell ismerni! A kupola kezelése - azaz az irányítás - a nagyobb ma
gasságok miatt most még fontcsabbá válik, hiszen nagyobb a valószínű
sége annak, hogy bizonytalan,vagy helytelen irányítás miatt a kupola 
messze viszi az ugrót a kijelölt területtől. 

Az egyik "ajtó" mögött a formaugrés várakozik, de ezen az ajtón 
csak lassan szabad belépni. 

^gy 19 éves férfi, 5o ugrással a tarsolyában, a kupoláját egy nagy
feszültségű elektromos vezetéknek irányította - az áramütésben halt 
meg. 

Egy másik 19 éves férfi - 45 ugrás tapasztalatával, amit öt éves 
időszak alatt szerzett - némi fordulási rendellenességet tapsztalt. 
Kzzel a hibával foglalkozva érkezett le 18o méterig, ahol leoldott, 
de a tartalékernyőt csa1.: 3o méter magasan nyitotta. 

A harmadik, ebbe a kategóriába tartozó ugró, majdnem magával vitte 
egy társát is. Lnnek a férfinek összesen 35 ugrása volt,amibúi 13-at 
bekötve hajtott végre. Ugrótörténete tele van instabilitással,pör-
gésekkel - fejlődése nem volt egyenletes, nem volt gyakorlata össze-
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kapcsolódásban,mégis résztvett négyfős formaugrásban alapemberkéntT Két ugró nem tudott vele összekapcsolódni, de a harmadik, akinek 
a bal karja gipszben volt és nem vitt magasságmérőt, elkapta, meg
állította a pörgését és stabilizálta őt- ̂ z az ugró igy idézi fel 
a történteket: 

''Nem tudtam leolvasni a magasságmérőjét,mert ugy kapaszkodott a 
csuklómba, hogy nem láthattam tőle. Fogalmam sem volt arról, milyen 
magasan vagyunk. Igen szorosan és kitartóan kapaszkodott a jobbke
zembe. Megpróbáltam kiabálni és megértetni vele, engedjen el, de ugy 
tűnt, nem hallja, vagy nem érti a kiabálásomat.Ahogy a jobb oldalam 
mellé csúszott, elkezdett "úszni" és rugdalózni. Alám csúszott és a 
jobb kezemet leszorította^ igy megakadályozott abban, hogy az ejtő
ernyő kiold'ját meghúzzam, Végül felhúztam a lábam magam alá "és a 
mellkasának támasztva, elrúgtam magamat tőle, igy kiszabadíthattam 
a kezem," 

Ez az ugró kinyitotta az ejtőernyőjét és még kb. lo-15 másodper
cet ereszkedett a fcldeteresig. A másik ugró ernyője is rendesen nyí
lott, de csak akkor, amikor a tulajdonosa a földbecsapódott. 

Az ebben a kategóriában hátralevő további négy baleset áldozata 
mind nő volt, s mind a négy kioldómeghuzáoi probléma miatt vesztette 
életét. 

Az első - 24 éves - már negyvenszer ugrott. Látták,- amint a kiol-
dójával küszködött, röviddel a földbecsapódás előtt is. 

A másikat, aki 26 éves volt és 33 ugrás tapsztalatéval rendelke
zett, életben utoljára akkor látták, amikor háthelyzetben a kioldó
ját rángatta. A földi vizsgálat feltárta azt a tényt, hogy a "közép-
huzásu" tartalékernyő kioldó mindkét tüskéje 45 -ban el volt görbít
ve - valószínűleg attól, hogy húzás helyett megpróbálta tolni azo
kat. 

A harrr-dik nő bukfencezve zuhant, miközben nyitotta a íőernyőjét, 
de ekkor már csak 9o méterre volt a földtől. 

Az éhez a tudási és tapasztalati szinthez tartozó utolsó halálos 
végű ugrást egy 19 éves nő 71.ugrása volt, aki leoldotta a rendelle
nesen működő foernyőt. Ezt kb. 75o méter magasan hajtotta végre, s 
látták, még a becsapódás pillanatában is a tartalékernyő kioldó u-
tán kotorászott, 3z az utolsó ugrása egyben első ugrása is volt a 
Strato-Star típussal, s semmi kétség, nem volt ismerős számára a 
tartalékernyő kíoldójának helye. 

Aki ilyen tapasztalati-Szinten ugrik, legyon tisztában azzal, 
hogy Önállósága egyre nagyobb lesz. Mindenkinek életbevágóan fontos, 
ismerje azt a felszerelést, amire az életét bízza, továbbá jól kell 
ismernie a felszerelésével kapcsolatos vészhelyzet tennivalókat.Ezt 
még a földön kell alaposan begyakorolni, különösen a'.uror, ha uj fel
szereléssel kezd ugrani. 

Sohasem szabad habozni a vészhelyzet tennivalók végrehajtását il
letően, ha ezt a helyzet megkívánja. Az ugrónak teljes tudásra - leg-
al-^^is^£tfí^a_J}Í£tonségot illeti - kell törekedni, 
f Hát ""ez nem igaz,\ minden tepasztalati szinten? 
\s* ^-^ > —^ f 

75-199 UGÍÚS 

2zen a szinten is találunk még néhány ismert problémát, de a 
régiek mellett már ujabbak is jelentkeznek. Az ebbe a csoportba tar
tozó ugrók már formaugrással is foglalkoznak, ezért itt már jelent-
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kéznek eseményként a szabadesés közben, vagy a kupola alatti össze
ütközések. Ezen kivül, némely ugrónál, a tapasztalat és a tudás gya
rapodásával arányosan nő a hányavetiség és a túlzott magabiztosság, 
ami a nagyon alacsony nyitásokban és más, éhez hasonló merészkedések-
ben nyilvánul meg, 2z azonban gyakran szomorú áldozatokkal jár. 

Lássuk először a régi, ismerős problémákat. 
19 éves nő, 152 sikeres ugrás után először ugrott háton elhelye

zett tartalékernyővel. Rendellenesen működött főernyőjét 36o méter 
magasságban rendben leoldotta, de ez után elkezdett bukfencezni a 
levegőben. Végül mégis kinyitotta a tartalékernyőjét, de az éppen 
akkor kezdte már kifesziteni a zsinórokat, amikor az ugró a földnek 
csapódott. 

Egy 35 éves, 148 ugrás tapasztalatával rendelkező nő formaugrási 
kisérlet után teljes nyilasi rendellenességgel került szembe. Csak . 
közvetlenül a becsapódós előtt volt képes meghúzni a tartalékernyő 
kioldóját. 

Nem tűnik ez * ismerősnek? Sajnos, több ilyen eset van. ügy 29 é-
ves férfi a 179. ugrásánál a 75o méter magasan nyitott íőernyő nem 
lobbant be, hurkában maradt. Látták, amint-a zsinórokat rángatta és 
igy próbálta a rendellenességet kiküszöbölni. Ezt egészen a becsapó
dásig csinálta. Nyilvánvaló, kisérletet sem tett a.tartalékernyő 
használatára. 

Ugy tűnik, az ilyen baleseteket elősegítő legfontosabb tényező 
az, hogy az ugrók nem döbbennek rá arra időben, milyen rettentő 
gyoEsan múlik az utolsó néhány másodperc. Igen gyakran nincs az ug
rónak elég ideje arra, hogy a főernyó'vel kapcsolatos problémát meg
oldja, mégis inkább a főernyő müködésbehozatalával kisérlétezik a-
helyett, hogy a'szereplésre vágyó Ihartalékernyőt venné igénybe. 

Egy 27 éves férfi, a 151-ugrása alkalmával először szállt fel 
egy ismeretlen, szokatlan felszereléssel. Rendben ugrott és részt-
vett egy 9 fős csillag létrehozásában, majd előírásosan vált el a 
csoporttól és 36o méter magasságban főernyőt nyitott,amit 9o méter 
magasságban - nyilasi rendellenesség miatt - leoldott. Nem találta 
meg a tsrtalékernyő kioldcfogantyuját, a tartalékernyő tokjába ka
paszkodott és húzta, ráncigálta a földbecsapódásig. Itt nincs szük
ség magyarázatra. Vigyázzunk arra, hogy soha ne kerüljünk hasonló 
helyzetbe. 

Egy ugró a helytelen kupolakezelés miatt halt meg. A 23 éves fér
fi már 178 izben ugrott sikeresen - s RAM-AIR tipusu ejtőernyőjével 
arra törekedett, a repülőtérre essen. A repülőtér határánál lévő 
magasfeszültségű vezeték felett 18-2 o méter magasan szél mentében 
átsiklott, majd egy gyors jobb-fordulót hajtott végre. A szemtanuk 
szerint az ejtőernyő kupolája előbb ért.földet, mint az ugró. 

Ĵgy patkőalaku tartalékernyő egy 3o éves ,181 ugrásos ugró életét 
vette el. Felszerelésének utólagos vizsgálatakor kiderült, a tarta
lékernyő a főernyő kioldójávai akadt össze, amit ólomplomba biztosí
tott elvesztés ellen. 

érinek a kategóriának két másik áldozata összeütközéssel kapcsola
tos. Egyikük, 21 éves férfi - 15o ugrás után, negyediknek ugrott egy 
formaugró csoportban. Rendkívül gyorsan érkezett, s fejjel nekiüt
között a harmadik ember fenekének. A harmadik tmber, aki egy pilla
natra elkábult, és elvesztette tájékozódóképességét és biztonságát, 
azonnal kinyitotta a főernyőjét és szerencsésen földetért. A negye
dik, nyilvánvalóan eszméletét vesztette az ütközéskor, mert kisérle
tet sem tett az ejtőernyő nyitására. 
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,A másik ütközéses balesetben egy rosszul kalibráslt, illetve be
állított automata nyitókészúlék is szerepelt. £gy formaugrás kísér
let során 169 ugrásos 39 éves férfi ejtőernyője 115o méter magasan 
nyílott. A mögötte érkező átzuhant a nyitott kupolán és nekivágódott 
az azon függő társának, aki elvesztette eszméletét. A második ember 
törött karral és lábbal, de életben érkezett a földre. Az az ugró, 
akinek az ernyője korán nyílott, meghalt. 

200 UGRÁS FELETT 
Ebben a csoportban vannak a legtapasztaltabb ugróink* Majdnem 

annyiféle baleset történt ebben a kategóriában, mint ahányan meghal
tak, 

Három ugró - mind 5oo ugrás felett - azért pusztult el, mert a 
tartalékernyfí belegabalyodott a főernyó'be. Az egyiknek patkóalaku 
.lett a főernyője és így nyitotta a tartalékernyőt, ügy másik, tel
jes nyilasi rendellenesség bekövetkezésekor megrántotta a tartalék-
ernyő kioldóját,ezáltal a főernyő elszabadult és a két ernyő össze
gabalyodott, illetve a főernyő kioldójéba akadt. Arr-1 nincs tudomá
sunk, rögzítéssel rendelkezett-e ez a kioldó. 

Egy másik, még tapasztaltabb ugró - 8o2 ugrással - 3zintén össze-
akadás áldozata lett. PJIM-AIR típusú /Para-Plane és ahoz hasonló tí
pusok megjelölése -ford./ ejtőernyője nem nyílott ki. Megpr.í" álta a 
hibát kiküaáöbölni, s 45» méter magasan sikerült is kiszabadítani a 
belsőzsákból ez ernyőt, amikor az elkezdett vadul forogni. Az ugró 
ekkor nyitotta a tartalékernyőt,,amely azonnal összeakadt a főernyő-
vel. Akik ismerték az ugrót? tanúsítják, sokszor hangoztatta - amikor mások kérdezték - nem bízik a rendellenesen működő főernyő leol-
dásában, 

Ebben a kategóriában 1975-ben egy fulladással végződő baleset is 
történt. Az ugró sikeresen leoldotta a rendellenesen működött főer-
nyőt. és a rendben kinyílott tartalékernyőkupola alatt ereszkedett, 
amikor egy másik ugró rendben működött főernyővel kezdett körözni 
körülötte, A tartalékernyővel ereszkedő ugró figyelmeztette a mási
kat, ne jöjjön olyan közel, de az továbbra is a közelében maradt, A 
főernyővel ugró vizre ért, ahol megfulladt, a tartalékernyővel ugró 
pedig biztonságosan földetért. A vizbefulladt ugranak nem volt vízi 
mentőfelszerelése. 

Egv másik haláleset okozója az erős szél volt, ami az ugrót az 
ernyőjével együtt kb. 4 kilométeren keresztül vonszolta. Egy négy 
fős formaugró csoport szállt fel, amikor a terület felett vihar fej
lődött ki. A szél földfeletti sebessége kezdetben 4;5 m/s volt, A megbeszélt földi vihar-jelzés az volt, hogy gépkocsik parkíroznak a 
repülőtér egyik pályáján. Ezt a jelzést a földön - amikor a talajszél 
becslések szerint elérte a 9-13 m/s-ot - létre is hozták, de az ug
rók ezt nem vették észre. A négy ugró közül három szerencsésen föl
detért, az erős szél ellenére is, de a negyedik ugrót az erős szél 
egy drótkerítéshez vonszolta.í-íire a segítség odaért, egy ujabb 
széllökés az ejtőernyővel együtt átrántotta a kerítésen és tovább
vonszolta. Két ugrónak sikerült végre utolérni az ejtőernyőt és a 
kupolát összeroskasztani és igyekeztek a társukat a rácsavarodott 
zsinórokból kiszabadítani. Ekkor a kupola újra belobbant és újra 
magával vonszolta a zsinórokba gabalyodott ugrót. Ez a vonszolás 
még további három kilométeren keresztül tartott. Ekkor végre egy 
helyi farmer a teherautójával ráhajtott a kupolára, ily módon végleg 
leállította azt. Az ugró ekkorra már megfulladt, 
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Bármelyik kioldó meghúzásának elmulasztása ebben a tapasztalati 
kategóriában is szedett áldozatokat. £gy férfi - 544 ugrás után -
a megfigyelők szerint, a becsapódásig keresgélte kezeivel a kioldó-
kat. Ol^an felszereléssel ugrott, amelynél a kioldok át voltak he'.-
lyezve, vastag keztyüt viselt, valamint nagykeretes katonai szemü
veget, ami a jelentés szerint, megakadályozta abban, hogy tapintás
sal, vagy látással megtalálja a kioldókat. 

A másik áldozat, aki ugyancsak nem húzta meg a kioldót, egy 1165 
ugrásos sportoló volt. Az ugrás előtt és alatt teljesen normálisnak 
látszott* Az ugrási feladat egy négyes formátum végrehajtása volt. 
A csoport 9oo m magasságban vált szét a nyitás végrehajtása céljá
ból. Az eseményt szenvedett ugró 18o -os fordulót hajtott végre és 
eltávolodott a csoporttól, de nem tett megfigyelhető kisérletet 
egyik ernyő nyitására sem. Szívrohamra gyanakszanak, de ez nem bizo
nyítható. 

A másik tapasztalt ugrót egy tul alacsony nyitás vitte el. 45o 
m alattnyitotta a főernyőjét, amikor "nagysebességű" rendellenessé
get észlelt /Ford: nem csökkent lényegesen a zuhanási sebessége/,ez 
után problémái voltak a leoldással. A rendellenesen működött főer-
nyőt végül 9o méter magasságban tudta csak leoldani. Tartalékernyő
je a becsapódás pillanatéban lobbant be. 

A másik két fatális baleset Összeütközés eredménye. Mind a két 
férfi 5oo-nál több ugrással rendelkezett. Egy tizes csoport kiala
kítása után, amikor a csoport a nyitás céljából szétvált,az egyik 
ugró ejtőernyőjével totális rendellenesség következett be. Az ugró 
azonnal leoldotta a főernyőt, ez után kb. 9o métert zuhant és bele
esett egy másik ugró kupolájába, ̂ zt az ugrót erősen megütötte, 
Összeroskasztotta annak jól működött kupoláját és belegabalyodott 
abba. Mind a kettő valószínűleg elájult az összeütközéstől,mert e-
gyik sem tett kisérletet a tartalékernyő nyitására. Most ugy tűnik, 
ellentmondásba keveredtünk: l.gy ugró, aki azonnal működtetni akar
ta mentőernyőjétj a főernyő leoldással helyesen és ügyesen járt el, 
mégis meghalt. Miért? Az égbolt, ilyen nagyszámú formaugrásnál i-
gen zsúfolt. Amikor egy ilyen feladat végrehajtását tervezik, akkor 
figyelembe kell venni,esetleg vészhelyzet áll elő, ezért meg kell 
beszélni az ilyenkor követendő teendőket. 
A "vészhelyzet teendőknek" olyanoknak kell lenniök, hogy figyelem

be vegye a felszerelés típusát, az ugrás milyenségét és célját, va
lamint az ugrás Összes körülményeit, beleértve a környezetet és az 
ugrók egyéni képességeit is. Ha minden előrelátható lehetőségválto
zatot beépítenek az ugrástervbe,akkor a gyakorlat minden egyes részt
vevője jobb eséllyel indul neki ^gy esetleges vészhelyzetből való 
kimeneküléshez, üz egy kissé komplikáltnak tűnhet, de az ugrások is 
meglehetősen komplikáltak már ezen a szinten. A józan ész megérti: 
bármilyen biztonsági tényező elhanyagolásáért előbb-utóbb fizetni 
kell. Kérdés az, ki és mikor, mennyit hajlandó költeni erre a cél
ra? 

AUTÓZTA NYIT:ICÍ1OZ"LJXLJK 

Ennek a résznek nem az automata készülékek részletes tanulmányo
zása a célja, hanem az, hogy közelebbről megvizsgáljuk, milyen sze
repük volt az 1975-ös év halálosvégü baleseteiben. 

25 olyan haláloskimenetelü baleset történt, amelyek olyan esemé -
nyék eredményei voltak, amit automata készülékek használata befolyá
solhatott volna. 
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Tizenheten az ugrók közül nem használtak biztositckészüléket, 
nyolc ugrónál volt. £bből,a nyolcból három készülék a jelentések 
szerint nem működött, a nem működés oka ismeretlen. Négy készülék 
rendben működött, de a halálos baleset igy is bekövetkezett. 

Az egyik esetben a tartalékernyő a nyitás után beleakadt a patkó 
alakú fŐernyőbe,egy másik tartalékernyőt az ugr_' maga tartott fogva 
s nem engedte belobbanni, a harmadik egy nagyon alacsonyan leoldott 
szálátcsapódás után lépett működésbe. A negyedik, nyitóernyőhelküli 
tartalékernyőt nyitott, miközben az ugró hanyatt zuhant, igy a ra
gadás volt a tragédia oka. Mége egy automata készülék illik ebbe s 
képbe, az, amelyik rosszul volt beállitva és már 12oo méter magasan 
működött. 

NJK. 
1975-ben a halálosvégü ejtőernyős balesetek egy harmadának nő 

volt az áldozata. Talán érdemes egy pillantást vetni a "női" ese
tek összegzésére. Lnnek elsődleges célja az lehet, hogy felhívjuk 
a figyelmet egy nagyon is valós problémára. 

Az 1975 évben bejelentett 12 fatális női balesetből 9 volt kö
szönhető kicldómeghuzási problémának. Î zek közül négy volt, amikor 
egyik kioldót sem húzták meg,Lgy ugrőnő rendkívül alacsonyan húzta 
meg a kioldót,kettő pedig leoldotta időben a rendellenesen működött 
főernyőt.de tul későn nyitotta a tartalékernyőt, 

A többi három közül az egyik, aki bekötött ugrást hajtott végre, 
belekapaszkodott a főernyő nyitóernyőjébe, s addig ölelte azt magá
hoz, amig a földnek nem ütközött. A másik kettőnek pedig, akik a 
rendellenesen működött főernyőket leoldották, a tartalékernyő lett 
jgatkdalakû îiem lobban.t..Jbê  írdemes megjegyezni, kettő kivételével ;mn<T^^lT'nőnelt*Tőrhél kevesebb ugrása volt,az emiitett kettőnek 152 
illetve 157 ugrása volt. 

03SZLGZL 
:iAz emberek néha urai sorsuknak, 
A hiba,kedves 3rutus,nem a csillagok
ban,hanem mibennünk van." 

A". Shakespeare/ 
A költőnek igaza van. Hol van a hiba a 3oo méter alatti nyitá

soknál, vagy rendellenesen működött föernyővel iák magasságáig e-
reszkedve és akkor csodát remélő tartalékernyőnyitásoknél? 

Hol van a hiba a gondatlanság és a nem biztonságos felszerelés 
miatt? Hol van a hiba, ha növendékeket olyan feladat végrehajtásá
ra engednek, amire nincsenek felkészítve, amely feladatnál a vész
helyzettevékenységet sem értették meg? 

Hol van a hiba, az 1975-ös év /,l halálos baleseténél? 
Bizony, nem olyan kényeÍmesen-megfelélő helyen, mint a "csilla

gainkban" ! 
Nem! Brutus, a hiba sokkal közelebb van! Igy ejtőernyős baleset 

nem hókusz-pókusz eredménye, de eredője e^y sor olyan körülménynek, 
amit az ugró nem vett figyelembe. Az ejtőernyő soha, senkit nem 
bánt, de az ugró, aki nem érti, nem ismeri saját hibás tevékenysé
gének következményeit, egyszerre ura és elrontója sorsának ebben a 
sportágban. 
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Észre lehet venni, ha valamelyik ugróterületen halálos baleset 
történik, akkor az esemény után egy darabig mindenki sokkal gondo
sabban készül fel az ugrására, magasabban nyit ernyőt, több figyel
met" vszentel a részleteknek. 

Ez is egy tanulási forma, de ugy tűnik, egy idő után elfelejtjük 
a szomorú leckét, minden megy tovább a régiben. 

Tanulnunk kell mindezen hibákból, mert az az ár, amit értük fi
zették, túlságosan magas ahoz, hogy haszon nélkül elfelejtődjenek. 

/Fordította:Szuszékos János/ 
x x x 

A FCLDUTÉKÉ3 - AZ UGRÁS FONTOS SZAKASZA 
/Fordítás a Krilja Rogyinü c.folyóirat 1972.évi 2.számából/ 

Irta: A.Bikmurzin sportmester, 

Bármilyen meteorológiai körülmények között az ejtőernyős helyes 
földetérési tudásától nemcsak az ugrás eredménye, hanem az ugrás 
biztonsága is függ. Nem titok, hogy az ejtőernyőzésben a sérülések 
döntő többsége a földetéréskor következik be. Az okok különbözőek: 
figyelmetlenség, tapasztalatlanság, fegyelmezetlenség,gyenge tech
nikai és földi felkészítés, 

A Jacsmenyev a Krilja Rogyinü c .folyóirat 197o évi 7.számában 
leírja a földetérés módjait és végrehajtásuk metodikáját,Ebben a 
cikkben megpróbálink eligazodni a földetéres folyamatában játtekint
ve a helyes földetérés módszereit,valamint a fellelhető hibákat, 

Ismert, hogy afc ejtőernyős sebessége a földfogáskor 0 m/s-ra 
csökken, a a földetérés pillanatában az ugróra ható erőt, az alábbi 
formulával lehet meghatározni: 

F = \in =
 m'vm = G*vm 

H 2.H 2g.H / ! / 

Ahol: Av-ín: a z ejtőernyős mozgási /kinetikus/ energiája; 
v : az ejtőernyős merülési sebessége; 
G : az ejtőernyős súlya; 
H : a fékut, amit az ugró súlypontja a mozgás irányába 

megtesz; 2 
g : nehézségi gyorsulás /:9,B1 m/s :/. 

A földetéréskor fellépő túlterhelés meghatározható: 
n = 1 + --% /2/ 

2g.d 
A /2/ formulából látható, hogy egyebek között, a túlterhelés 

nagysága fordítottan arányoa a fékuttal, amit a test súlypontja a 
mozgás irányába megtesz.A helyes földetérés valamennyi módszere en
nek a fakutnak a növelésére irányul. 

A legjobb földetérési rnódezer kiválasztása a földetérés pillana
tában történik, a sebességvektor nagyságának és irányának a figye-
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lembevételével. 

Kis vizszintes sebességnél a merülés eredő sebessége majdnem meg
egyezik a merülősebességgel, a függőleges összetevővel./Lásd az áb

rát/.Ebben az esetben a földetérés pil-
—='. lanatában, csak a függőleges sebességet 

kell kioltani. Tehát az ugró zárt,eny
hén megfeszített és a mozgáspálya irá-

\ . nyába tartott lábbal ér földet, A láb-
\, fej földhöz érésekor folyamatosan beru

gózik, ezzel egyidejűleg oldalra esik, 
A mozgási energia egy része az ugró láb
izomzatának munkája révén nyelődik el, 

a többi része, pedig a test különböző részeinek földhözérésével,il
letve oldalra való eséssel /lábfej-lábszár-csipő-oldal-hát vonalon/, 
Ekkor a fékut kb. o,5-o,5 méter hosszú és a túlterhelés 2-3 g-t ér 
el, miközben a terhelés egyenletesen oszlik meg az ugr;.' testén,A 
földetérés ilyen módszere számit a legveszélytelenebbnek, 

A közepes - 2-4.m/s vizszintes sebességnél - a vizszintes és füg
gőleges sebességösszetevők közel azonos nagyságúak. Ezért a földet
érésnél ugy a vizszintesirányu, mint a függőlegesirányi sebességet 
ki kell oltani. A test helyzetétől függően, az átfordulás /gurulás/ 
valamelyik módszeréi: kell alkalmazni, a fejen,vállon, vagy a csípőn 
keresztül.Ha az ugrónak ugy kell a célra mennie, hogy lábát a moz- • 
gáspálya végéhez kell közel tenni,akkor az átfordulás fejen, vagy 
vállon keresztül történik. Lábbal érintve a földet.az ugró bukfencet hajt végre - miközben a feje előrehajlik, a háta meggörbül - a 
bal, vagy jobb lapocka-hát-lábak vonalon. Néha a fejen keresztül 
történik az átfordulás, kéz-fej-lapocka-hát-lábak vonalon. Ha a 
célt a mozgáspályától oldalirányban kell elérni,akkor a íöl-d érin
tése után az átfordulás a csípőn keresztül töri^lnik, 

Az átfordulásnál /gurulásnál/ a fékut elég nagy, igy a túlterhe
lés nem jelentős. A függőleges sebesség kioltása pedig ugyanúgy tör
ténik, mint az előzően leirt esetben, 

Az ugrásokat gyakran kell 4-6 m/s erősségű szélben végrehajtani. 
}y. az ugró a földet az ejtőernyő teljes sebességével közelíti meg, 
akkor a vizszintes sebesség maximális, a füg őleges sebesség minimá
lis lesz, mivel a kupolán az aerodinamikai adottságok miatt maximá
lis felhajtóerő keletkezik. Ekkor a "csúszó'"' földetérés ajánlatos, 
mivel a két sebesség Összetevője közeledik a vízszinteshez, A csú
szó földeteréshez a lábat valamivel a mozgáspálya fölé emeljük,hogy • 
a csúszás biztosítva legyen - és a törzs ilyenkor egyenes. Ilyenkor 
a vi .".szintes sebességet a súrlódás oltja ki - a csúszás a talajon, 
A fékut 1,5-2 méter,a túlterhelés értéke alacsony. A íöldotérés re
akcióereje, ami a lábakon keresztül az ugróra hat, függőleges össze
tevőt is tartalmaz.aminek következtében a függőleges sebesség et

r;y 
részét ugyancsak kioltja a csúszás, A függőleges sebesség többi ré
szét részben a kupola további hatása, részben az ugr.; történek föld
hözütközése oltja ki, 

Jó eredmény elérése céljából gyakran alkalmazzák a "lábdobást", 
amit a hivatkozott cikkben Jac-smenyev sportmester is leir.í;ieg kell 
említeni, hogy azt csak jó célramenetel,a kupola egyenletes haladá
sa /lengés nélküli/ esetén célszerű végrehajtani. Ám bármilyen eset 
áll fenn, az első földfogásnak mindenképen lábbal kell történnie. 

Előfordul olyan eset,amikor az ugró a célt széllel szemben köze
líti meg / a kupola széllel szembe van fordítva/ s az ugr/nak nincs 
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ideje a hevederek segítségével széllel szembe fordulni.Ilyen esetben 
a foldetérés egy módja lehetséges - a hátragurulás. A földdel érint
kezve, az ugró rugalmasan leül, ugyanekkor begörbiti a hátát és elő
rehajtja a fejét. A továbbiakban a hátán keresztül a vállára fordul 
és oldalára esik /megfelel a hátrafele végrehajtott félvállas bukfencnek/. 

Az utóbbi években az ejtőernyőzésben az eredmények olyan mérték
ben javultak, hogy a verseny birok egyre gy-akr abban állapi tják meg a 
pontos földetérést.- a nullát, Ahoz, hogy a bírók nullát állapitsa-
nak meg, a célt a cipő orrával,vagy sarkával kell elérni. A cél el
érésének ezt a módszerét csak tapasztalt ejtőernyős számára-javasol
hatjuk, aki a földetérés valamennyi móds&erét elsajátította. 

l'ekmtaük át a földetérésnél elkövetett leggyakoribb hibákét. 
.Az egyik hiba - homoritott testtel való földetérés. Kis vizszintes-

sebesség mellett közeledve a földhöz, ha a kupolát még fékezésre, 
esetleg reverzre állította az ugró, sokan törekszenek talpon marad
ni , ezért a lábat függőlegesen tartva megmerevíteni? derékban hátra hajolni, A föld érintésének pillanatában, valamennyi izület egy vo
nalban helyezkedik el, a fékut ebben az esetben a talaj-,a cipőtalp 
és a porcok deformációjába tevődik öseze, igy mindössze 1-2 centi
métert teáz kif tehát a túlterhelés elérheti a lo-15 g-t! A láb legvékonyabb csontjai és izületei legtöbbször ekkora terhelést már nem 
birnak ki, megsérülnek. Különösen veszélyes ez a földetérés hátrame
net üzemmódban, amikor a függőleges sebesség elérheti a 6-7 m/s-ot 
is. 

Előfordul, hogy az ugró csak a cél elérésére forditja a figyelmét 
elfelejt felkészülni a földetérésre,lábait nem zárja, széttárja,fé
lig behajlítja, izmait lazán tartja. A föld érintésekor a lábafe nem 
fejtenek ki lényEges ellenállást, mély leülés következik be, ami a 
lábfej, a lábizület sérülését, a medencecsont lábszárhoz való ütő-
dését - ezzel a lábszár törését - vagy belső sé. ülést okoz. Ha a 
test izomzatát is lazán tartja az ugró, akkor a földetérésnél fellé
pő terhelésnél a fej hirtelen előrebillen, nem kizárt az arc cérülé-
sének lehetősége a hasernyőtől, vagy a "müsaerfáltól". 

Előfordul, hogy az ugró nem éri el a célt és a jobb eredmény elé
rése érdekében magasra emeli a lábát, majdnem a vízszintesig, elfe
lejti a törzsét kiegyenesíteni, homorítani. A függőleges sebesség 
kioltása ekkor rövid fékuton történik, ennek következtében négy a 
túlterhelés. Ilyenkor előfordulnak agyrázkódások, gerincsérülések 
és- a belső szervek sérülései. 

Ellentétes eset, az ugró a célon való tulhaladást akarja meggá
tolni, a kupolát túlfékezi - az irányitózsinírokat teljesen lehúzza. 
Gyakran a kényelem kedvéért a lábakat nagyon felhúzva, fejét előre
hajtva ereszkedik az ugró, a kupola közben hátrafele kezd mozogni-
'és ebben a pillanatban történik a földetérés. Az első ütést a lefe
le nyújtott kezek kapják, ami csont és izomsérülést okozhat. Hason
lóan veszélyes a föld érintése után egy kézre esni. 

A felsorolt hibák - az ugrók fegyelmezetlenségének és képzetlen
ségének eredményei, ̂ zért minden ugr legfontosabb feladata - legyen 
első ugró, vagy tapasztalt versenyző - a földetérés valamennyi mód
szerének tökéletes elsajátítása,a földdel való találkozás valamennyi 
elemének és módszerének az automatizmusig való csiszolása annak ér
dekében, hogy bármilyen helyzetben,bármely meteorológiai körülmény 
között, az adott szituációban a legveszélytelenebb földetérési mód-
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szert alkalmazza. 

I 

/Ford.: Kastély 3.-né/ 
X X X 

FIGYELEM - FOLD! 
/Fordítás a ICrilja Rogyinü c.folyóirat 197o.évi 7.számából / 

Irta: L.Jacsmenyev nemzetközi 
sportmester. 

Az ejtőernyős föloetérése - egyik legkritikusabb eleme az ugrás
nak, nagy koncentrációt,pontos cselekvést,hidegvért követel meg. A-
míkor az ugr" közeledik a cél felé, nagyon fontos, pontosan, értékel
je a helyzetét, válassza ki a földetérés legcélszerűbb módját, ami 
csökkenti a földetérési terhelést, 

Mint köztudott, a földetérési terhelés függ az ugró súlyától, a 
földetérés sebességétől és a fékuttól /arról az útról van szó, amit 
a test súlypontja megtesz a föld érintésének pillanatától a földet
érési sebesség teljes megszűnéséig/, 

Természetesen minél kisebb az ugró súlya, annál kisebb a merülé
si sebesség. Ám a súly nem játszik döntő szerepet, a legfontosabb, 
helyesen cselekedni és értékelni a vízszintes sebesség nagyságát a 
földetér-és pillanatában, igy az adott körülmények között a leghosz-
szabb fékutat választani. 
hogyan kell ezt csinálni? 
A kupola vizszintesirányu sebességét /. T---1 és UT-15 tipusu éjeket 

használva/ csökkenteni lehet a kormányzsinór lehúzásával, vagy a szél
lel szembe való fordításával. Ha ez utóbbit csináljuk,akkor célszerű 
a hevederek segítségével az elsodrás' irányába fordulni. 

A fordulás idején a kupola vertikális /függőleges/ sebessége je
lentősen megnő, ami néha a láb sérüléséhez vezet, üzért 3o méter ma
gasság alatt fordulót végrehajtani nem célszerű. Ha mégis szükség van 
erős szélben a sebesség csökkentésére és.alacsonyan vagyunk, ahoz, 
hogy a kupolát megfordítsuk, célszerűbb a vízszintes sebességet csak 
fékezéssel csökkenteni, 

A fékutcsökkentésének egyik lehetséges - megszokott - módszere,a 
mozgáspályán tartott enyhén megfeszített izmu, zá"'t lábtartás, a föl
detéréskor végrehajtott berugózással. Az enyhén megfeszített lábizom 
annak ellenállása a térd és a csipoizület behajlítása közben, kitűnő 
amortizátor, ami csökkenti a terhelést. 

Az elesés nélküli füldetérés /talponmaradás/ leggyakrabban kismér
tékű vízszintes mozgás esetén sikerül, /szécsendes időben, kupola 
széllel szembe fordítva, - teljesen függőleges a merülés/. 

A kezdő ugrók gyakran érnek földet mély berugózással. £z rendkí
vül veszélyes. A lábnak a földdel való találkozásakor a lábak ellen
állás nélkül rugóznak be,igy a terhelés a test más részeire adódik, 
nem a lábizmokra, s más-testrészek kevésbé alkalmasak a terhelés el
viselésre, mint a lábak, 

A földetérés legveszélytelenebb módjának az oldalra való esést 
kell tekinteni, amikor az ugrí a -'öld felé közeledve, az elsodrás i-
rányába fordul,lábait zárja, kissé megfeszíti, alöre nyújtja, s a 
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talpak párhuzamosak a talajjal. Az ütközés pillanatában az ugró ol
dalra esik, ezzel csökkenti a lábára jut' terhelést. 
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Erős 3zélben végrehajtott ugrásnál, hogy megnöveljük a fékutat, 
jobban csökkentsük az ütközés erejét, célszerű a "csúszó" földeté
rést alkalmazni, iákkor az ugró a lábát annyira előretartja, hogy a 
talpa a mozgáspálya és a földfelszín metszéspontja előtt /tul/ ér
je el a talajt /l.sz.ábra/. 
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üfckor az F . = FmD-vel# Az ilven földetéréskor feltétlenül ki kell egyéneáéanr, neHegy megsérüljön a2 ugró gerincvége. 
A földetérésnél fellépő terhelést átgurulás^jl is lehet csökken

teni, ami módszer az utóbbi időben terjedt el. £z a módszer megnöve
li a fékutat, mivel az ugró teste a foldetérés után - amikor a lába 
földetér - tovább mozog előre. Az átgurulásnak többféle módja van, 
Ezt végrehajtani csak abban az esetben lehet, ha az ugró teste egy 
megfelelő testhelyzetet vesz fel, 

Ha az ugró a lábát a földfogác pillanatában a mozgáspálya végpont 
jái?a teszi, akkor a test súlypontjának mozgásiránya átmegy a támasz-
tási ponton, nem jön létre semmiféle beillento nyomaték, az átfor
dulás nem lehetséges. 

Ekkor MA = Fy.Y = F .X, továbbá X "= Y /2.ss.ábra./ 
Az átfordulás szükséges feltétele a láb mozgáspálya alatti föl

detérése /3.sz,ábra/. 
Ekkor: F,r.Y> Fm^X, továbbá Y> X 
Átfordulást végrehajtva, az ugrónak a földetérés pillanatában az 

állát a mellére kell szorítani., a vállakat előrehuzni, a hátat meg
görbíteni, hogy a következő érintkezési pont a földdel a bal, vagy 
a jobb lapocka legyen. Kz a fejen való átfordulás. 

elterjedten alkalmazsák a derékon való átfordulást. Ekkor a lá
bat a mozgási iránytól ^sy kissé oldalt kell tartani, s a további 
földfogás a derékon és háton való átfordulással történik. 

A célbaugrásoknál az ugrónak gyors 13o -os fordulatot is végre 
kell hajtania /teljes fékezésről - széllel szemben mozogva - tel
jes sebességű mozgásra - hátszéllel mozogva/. Ilyenkor a kupola erő
sen kileng az ugróval együtt és megnő a vertikális sebesség. Ebben 
az esetben veszélyes a lábat előretartani /4.az,ábra/ mivel a földet' 
éréskor nemcsak a láb sérülhet meg, hanem a hasfal is. Ilyen eset
ben az 5«sz.ábrán látható földetérési mód sem ajánlott, mivel nagy 
felületre, hasra eshetünk. Az egyetlen megoldás, a lábat zártan tar
tani, oldalt a mozgásiránytól /mozgáspályától/ és azonnal derékon 
való átfordulást hajtani végre. 
A célra menve- néha előfordul, hogy az ugrJ jelentéktelen hibát 

követ el. Ezt kijavítani a célra való "lábdobással:* lehet. 
Nézzük a 6,sz;ábrát, Ezen a célközepet és 1-1,5 méteres környe

zetét láthatjuk. Ebben a körben földetérve, a közepet lábbal bár
mikor elérhetjük. Attól a zónától függően, ahol az ugró mozgéspá-
lyájának vége van, kell végrehajtani ilyen, vagy olyan tipusu guru-
lést. 
I.Z:..NA fíövid foldetérés. 

A zárt lábakat előre tartjuk,félig feszitetten, a csipő felemel
ve, hogy a foldetérés sima legyen éa a birok értékelni tudják az 
első földetérési pontot. 
II.Zv'NA Hosszú helyezkedés. 

Ekkor az ugró a jobb eredményre törekedve, homorít, hátranyujt-
ja a lábát. A földdel való találkozás után teljes gurulást kell 
végrehajtani. 
III.Z',NA. Oldalt-röyid. 

Az ugró az egyik lábát a középpont felé nyújtja, a másikat térd
ben betörve, a nyújtott láb_.hoz szorítja. A foldetérés pillanatában 
háttal a mozgás irányába kell fordulni, suz után gurulást kell vég
rehajtani a derékon-háton-lapockán át. 
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5.oz.ábra. G.sz.ábra. 
IV.ZCNA. Oldalt-hosszu. 
Itt ugyancsak talp-derék-hát-lapocka átfordulást kell végrehajtani,, 

Abból a célból, hogy jól elsajátítsuk a íöldetérés néhány módját, 
minden ugrónak földi gyakorlással kell megtanulni a szükséges mozdu
latokat, Ebben nagy szerepet játszik az általános földi előkészítés, 
az ugrónál olyan tulajdonságok kialakítása, mint ügyesség, reagáló-
képesség, gyorsaság,elhatározóképosség. 
Különleges gyakorlatokat végrehajtva,sportszereken dolgozva szisz

tematikusan kell megerősíteni a szervezetet. 
A földetérési átfordulások végrehajtását egyszerű mozgásokkal 

kell megtanulni; eldőlés kéztámasz nélkül, hátrabukfenc félvállon, 
oldalraesés derékon átfordulva. Ezeket az elemeket jel elsajátítva, 
következhet a kombinált gyakorlás. Állványról kell lougra d homokba, 
gurulás végrehajtásávalt majd ejtőernyős hintáról /bitóról/ kis lengésnél. 

A derékon való átfordulást, mivel bonyolultabb, elemenként kell 
tanulni,, majd bitóról gyakorolni. Lényeges minden elemet az automa
tizmusig gyak»rlon3,hogy a*levegőben kialakult helyzet alapján a 
földetérés legmegfelelőbb módját tudja végrehajtani az ugró az adott 
esetben. 

A földetérés szabályait a sérülések számának csökkentésére dol
gozták ki, azoktól nem tanáceos eltérni. Az ugrók, akik a földeté
rés különböző helyzeteire jó módszereket gyakoroltak be, s betart
ják a füldetérés szabályait,megóvják magukat a sérülésektől.'' 

/ Ford,: Kastély 8,/ 

X X X 

„ e KI3 F'AGAoSAGON 
/Fordítás a Krilja ítogyinü c.folyóirat 1971.évi 7fSzámából/ 

Irta: V.Corbunov aportmester, 
A célbaugrás alapvető feladata a kijelölt célpont elérése, iizt 

biztosítja a pontos siklópálya iaetartása, a technikailag kifogásta
lan kupolakezelési munka. Attól függően, az ugró teljesiti-e ezeket 
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a feltételeket, függ a végeredmény, az ugrás sikere. 

Az alap-*siklópálya számitását az ugrás előtt kell elkészíteni a 
meteorológiai adatok, a céldobás, vagy az ereszkedő ejtőernyősök fi
gyelése alapján, A számitás célja - meghatározni az ugrás helyezke-
dési bázisát, a magasságot és a távolságot a célkozéptó'l, ami termé
szetesen szélirányban van. Az ugró, aki ebben a pontban van, arccal 
a cél felé, átlagos /közepes/^kupolacebcsoégnél /o,5.V% = 2 m/s / 
pontosan a célban ér földet. Általában a magasság mcghnrBrozása 3 
m/s-nál erősebb szélben loo méternyi távolságban, 3 m/s-nál kisebb 
szélben 5o méternyi távolságban történik. Ezt az ellenőrzött magas
ságot az ismert formula szerint kell meghatározni: 

V 
H = L. mer 

V 
Ahol: L 

V mer 

sz+ °»5-vk 
távolság /loo méter, ha a szélsebesség nagyobb,mint 
3 .m/s, illetve 5o méter, ha a szélsebesség kisebb, 

mint 3 m/s /; 
Az ejtőernyős merülési sebessége; 
Szélsebesség; 
A kupola vizszintesiránym sebessége, 

E formula alapján készülhet egy kontroli-magasság táblázat, amit 
a hasernyőn a magasságmérő mellé lehet helyezni. 

Az alábbi táblázatok - kontroli-magasságok táblázata - loo és 5o 
méteres távolsági értékelőre készültek, 5 m/s merülosebességnél. 

V sz 
V k 

L = loo m. 

L= !x> m. 

Vezél / m / S / 

H /m/ 
• 

VG2él/m/s/ 

H /m/ 

3 

loo 
\ 1 
J 

0 

125 

A í 
i 

85 
i 1 
i • 

: J ! 
L 

7o 
• 

i i 2 : 
i • 

Q5 
i 

• • 

6o 

í 0 
6o | 

f 
r 

! 3 

-5o 

7 

55 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ™̂ ̂̂ ^̂^ ̂ ̂^ 

1 
Gyakorlatban a magasság a bázispont felett e.z ejtőernyő merülési 

idejével is meghatározható. Általában ilyen módszert az ugrók a ver
senyeken használnak, amikor megfigyelik más ugrók munkáját, megjeg 
gyezve, milyen kupoíasebességgel dolgoznak, valamint a földetérés 
helyét. 

Néhány ugró nem a magas -ágot ellenőrzi,/ a bázispont felett/, ha
nem a távolságot, meghatározott /bázis/ magasságon, általában loo 
méter magasan. A bázistávolságot ebben az esetben a következő for
mulából állapithatjuk meg: 

L = loo 
V mer. 

A következő táblázat 
• / v

S Z é i + 2 / 

t j 
TT — li = loo méteres magassághoz 

Ságokat tartalmazza a szélsebesség függvényében, V mer 
tartozó távol 
5 m/s-nál. 
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Vszél / m / s / 
L /méter/ 

o ! i 
4o 60 

í 
80 

3 

loo 
4 
12o 

5 6 
l/.o » 16o 

7 
18 o 

C4 

Ez a módszer bizonyos bonyolultsággal rendelkezik, különösön kez
dő ugrók oktatásakor. A nehézség abban van, hogy az ugró, aki nem 
rendelkezik kellő tapasztalattal, nem tudja pontosan meghatározni 
helyzetét, /távolságát/ ha nincsenek orientációs pontok. 

Gyakorlott ugrók általában, látószög alapján dolgoznak,kiegészí
tőlég ellenőrizve magukat a fennt leirt módszerek valamelyikével. 

A következő táblázatban a szélerőseégtől íuggo siklószö 
feltüntetve, 5 m/s merülésnél. 

;k varinál: 

Vszél /m/a/ ° 
oí /7 7o 

1 

So 

2 I 

5o 

7 

27 

Ezt a táblázatot könnyű átszámítani bármilyen merülési sebee 
ségre, az alábbi formulával: 

^ = arctg V 
V mer 

Q'7 él + 

r^ 1-7 tott szálirányváltozást, 
tosan figyelve kell a végső 
méter magasságból rámenni a 

Függetlenül attól, az ugró milyen módszerrel megy a bázis-sikló
pályára, a végső helyezkedés utána megy végbe. A szélzsák által muta-

ereszkedő és földetérő ugrókat folyama-
információkat megszerezni és 15o-2oo 
bázis-siklópályára. /Erről részletesen 

a Krilja ?,ogyinü 1971.évi 6.számában jelent meg cikk./ 
A siklópélyára állást sebességi, vagy iránymanőverrel lehet vég

rehajtani, a szél erősségétől és az ugró pillanatnyi helyzetétől 
függően. Egyről nem szabad megfeledkezni: iránymanőver, vagy h'.,ly 
és siklószög meghatározása közepes kupolasebességnél /°>5.V,.U / történik. A cél előtt ér földet természetesen az az ugró, aftî addig 
teljes seboeeé,\_el mozgott. Ilyenkor az irányváltoztatás erős-, len
gést vált ki, amely zavarja a cel megfigyelést, a cél helyének ér
tékelését, Merülés közben az ugrónak állandóan a célt kell nózni, 
és minden 3.-5. másodpercben ellenőriznie kell a helyzetét a széí-
zsák-ezélcsatoriica-magasGágmérő hármassal. 

Átlagosan loo gyakorlóugrás elegendő, hogy az ugró jól elsajá
títsa a bázis-siklópályára való helyezkedés technikáját. Azért, hogy 
a célbaugrásnál stabil eredményeket érjenek el, jól be kell gyako
rolni az c-je irányítását ereszkedés közbun. Fontos, hogy az ugró 
tanulja meg a kupolakezelés impulzív és sima módját, ugy sebességi, 
mint iránymanővereknél. A bázis-siklópályán való merülés mindössze 
lo-2o másodpercig tart, ezért az irányítástechnika gyakorlását, a 
kupola tulajdonságainak megismerését rögtön az eje kinyílása után 
kell megkezdeni. Csak az után, hogy az utolsó egyenes-szakaszra való 
rámenét taktikáját és az eje irányításának technikáját elsajátította 
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tud az ugró jó földközeli manővereket végrehajtani és stabil eredmé
nyeket elérni, 

A semleges /nem réselt/ kupola mozgáspályájáról /A továbbiakban: 
SKM/ a bázis siklópályára való helyes ráhelyezkedésnél, ha az ugró 

6 számított magasságon és irányon van, végül 2 m/s sebességű 
kupolával /ha a földközeli időjárási körülmények megfelelnek a szá
mítottnak, illetve változatlanok/ végeredményében a földetérés s cél
középen történik. Azonban a siklépályára való átmenetnél rendszerint 
hibát okoz a változó szél, ami nem felel meg a számítottnak. A követ
kezőkben vizsgáljuk meg azt a néhány variánst, ami az eredményt dön
tően befolyásolhatja. 
A SZÉL-CSATORNÁBA /SÁVBA/ IISLYSZKLDLS. 

Az egyenes célbamenésnél magassági ós távolsági hibát követhetünk 
el. Néha ez a szélerősség változásával kapcsolatos. Két lehetőség 
van: 

1. A célküzéphe2 tul közel történik a siklópályára való ál-
' lás; 

2. Tul alacsony, vagy tul távoli a helyezkedés. 
A kezdő ugrók ezekben az esetekben, amikor észlelik a rövid, vagy 

hosszú helyezkedést, hirtelen változtatják a kupola sebességét /csök
kentik a sebeseéget O-ig, vagy teljes sebességre feleresztik a kupo
lát/. Ilyen munkánál bekövetkező lengés meghiusítja a cél pontos fi
gyelését, végeredményében az ugró igy túlmegy, vagy tul röviden ér 
földet. 

A szél-csatornában való siklásnál hibát a sebességváltoztatás hir
telen /impulzív/ végrehajtásával lehet elkövetni. Az ugró,amikor 
észleli a rövid, vagy hosszú helyezkedést, gyorsan menjen át más sik
lópályára, olyanra,ami a célközépre irányul. Impulzív kupolakezelés
nél a sebességváltozás nagyobb mértékben következi azonban be, mint 
az a siklószög /látószög/ kívánná. Lnnek kiküszöbölésére az ugrónak 
az uj siklópélyára átlagsebességgel kell ráállnia,, ellenkező eset
ben a földetérés pillanatában /a szélerősség további változása ese
tén/ az ugrónak nem lesz sebességtartaléka. 

Legnehezebb' a helyzet akkor, ha az ugró az 3KT-- felett van. Ilyen 
esetben legjobb, ha a kupolával teljes sebességgel szembefordulunk 
a széllel, kissé kimozdulva a szél-csatornából, majd ezzel összhang
ban közepes kupolasebességgel visszafordulunk a szél-csatornába és 
rövid egyenesen megyünk a célba. Azonban ezt a manővert 3-4 m/s-et 
meghaladó szélben nem hajthatjuk végre, lirős szélben az 3KM felett 
ilyen manőverre gyakorlatilag nem-marad idő, ezért a lehetséges cél
ramenés háttal történik a szélnek, 

Alacsonyhelyezkedésnél, teljes sebességgel, még. gyakorlott ugrók
kal is jellegzetes hiba fordul elő. Amikor látják a tulsodróőást, 
akár kismértékűt is, 2o-4o méter magasan, az ugró fékezni kezd, hir
telen elesziti a sebességét, s a jelentősen a cél előtt ér földet. 
Mit kell csinálni ilyen esetben, ha nincs elég magasság? Tartani 
kell az addigi sebességet, észlelni, mikor tűnik kb. 5 méteresnek 
az elkövetkező földetérés, ekkor kell megszüntetni simán az ejtőer
nyő sebességét, figyelve a földet, a látószöget. Magassági tartalék 
hiánya eseten a kupola sebességét hirtelen csökkenteni csak a föl
detérés előtti másodpercben lehet. 
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3ZÉL~ CSATORNÁN KÍVÜLI HELYEZKEDÉS. 

Leggyakoribb hiba a bázis-siklópályára állásnál a szél-csatornából 
való kimozdulás, akár a kiszámításnál tévedett az ugró, akar a szél i-
ránya változott meg. Az ilyen helyzet hibája a ebeseéggel való manő
verezés. Ebben az esetben nemcsak az eje eredő sebességének nagysága,--
változik, de az eredő sebesség iránya is. Ezért a szél-csatornán ki-
vüli munkánál nemcsak sebességi, hanem irány-manővert is végre kell 
hajtani. 

Nem elegendő magasság- és sebesség tartalék esetén /ha az irányi-
tózsinórok már teljesen fel vannak engedve/ feltétlenül be kell for
dulni a szél-csatornába ugy, hogy az eredő sebességirány a cél felé 
mutasson. A ráfordulást simán kell végrehajtani, a kupola ne lengjen 
ki, igy ne legyen magasságvesztés. 

Ha a földetérést ugy Ítéljük meg, hogy a célközép előtt követke
zik be, akkor a fordulót a cél felé kell végrehajtani. 

Abban az esetben, amikar a kupola közepes sebességgél halad és van 
magasságtartalék, célszerűbb befordulni a szél-csatornába,majd megnö
velni a vizszintes sebességet. Az után, hogy bejutottunk a szél-csa
tornába, a sebességet - a célrafordulással szinkronban - fokozatosan 
csökkenteni kell. Ez után a további tevékenység a szél-csatornában, 
csak sebességi manőverrel történik. 
CÉIBAMENÉ3 É3 7ÖLDSTÍRÍ3. 

Az ereszkedés utolsó lo-15 méterén előfordulhat hirtelen oldalel
mozdulás, vagy hirtelen mozgáspályaváltozás a szél-csatornában. 12z 
leggyakrabban a szél sebességének és irányának megváltozásából adó
dik. Kezdő ugrók ebben a szituációban gyakran az elemekre bizzák ma
gukat. Gvakran megfigyelhető, az utolsó pillanatban nem elég az ug
ró reakciósebessége és ereje ahoz, hogy gyorsan lecsökkentse a sebes
séget, vagy a célközépre forditsa a kupolát. Ilyen esetben a munka 
három változata lehetséges: 

- Szokásos eltávolodás esetén a kupolát gyorsan a célra kell 
xorditani, ez után megnövelni a vizszintes sebességet; 

- rövid.helyezkedésnél - elsődlegesen megnövelni a vizszin
tes sebességet, azután a kupolát a cél felé forditani; 

- Hosszú helyezkedésnél - először csökkenteni kell a sebes
séget, a kupolát kis sebességen 18o -ra meg kell fordita
ni, majd ez után a szükséges mértékre megnövelni a sebes
séget. 

Gyakran, különösen kezdő ugrókr .megfeledkeznek arról, az utolsó 
momentumról, hogy a sebességet novolgék az utolsó manőver után. Ne 
feledjük, a harmadik variáns 18o -os fordulóval, olyan körülmények 
között megy végbe, hogy magassági tartalék van, de az ugró a szél
csatornán kivül helyezkedik el. Ha az ugró pontosan a cél felett van 
kis magasságon, a sebességét a hátramenetig csökkenteni kell,mivel 
18o -os fordulóval messze, elsodródva érne földet. 

Az ugrás utolsó szakasza - a földetérés. A föld érintésének pil
lanatában hibázhat az ugró a "lábdobásával", ükkor nagyon helyesen 
kell értékelni a pillanatnyi helyzetet, ;a földetérés legjobb módsze
rét kell kiválasztani a szituációnak megfelelően. /Részletesen: Kril-
ja Î ogyinÜ 197o.évi 7.slámában/. 

Az ugrás helyes kidolgozása, pontos mozgás, helyes kupolamunka 
a cél közelében, szép, pontos földetérés - ezek az ejtőernyősugró 
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mesterségbeli tudásának kritériumai, 

/Ford.: Kastély 3./ 
x 

TARTALOM: 
Jelentés az 1975»évi halálo-sJcimenetelü ejtőernyős balese
tekről az egyesült Államokban. /cikkfordítás/ l,old 

•í 

A földetérés - az ugrás fontos szakasza /cikkfordítás/ 12.old 
Figyelem - föld! /cikkfprditás/ 15.old 
Kis magasságon./cikkforditás/ 18.old 

r 
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