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A  Checkpoint 
 
Szatymaz checkpoint egy privát repülőtér kb. 7 km-re a célvonaltól és 8,5 km-re a 16L               
küszöbtől. A vontatógéppel történőhazavontatáshoz, illetve a gépjárművel való behajtáshoz          
egyeztetni szükséges a repülőtér vezetésével. 

Szatymaz checkpoint elérése előtt át kell váltani a 122,800 MHz SZEGED INFO frekvenciára. A              
pont megfordulása előtt kötelezőbejelentkezni. A bejelentkezésnek tartalmaznia kell a          
repülőgép farokjelét, magasságát és a tervezett leszállási procedúrát. A repülésvezető          
válaszul szél- és pályaadatokat fog közölni. 

A szatymazi repülőtér körzetébe várhatóan 400 m alatti érkezes esetén a helyi forgalmat             
tájékoztatni kell a repülőtér frekvenciáján (123,2 MHz). A szatymazi repülőteret csak abban az             
esetben tanácsos elhagyni, ha a további végsiklás biztonságos. A chekpoint elhagyása után            
kötelezőa negatív siklópályát tartani; enyhe emelkedés csak az 55-ös út keresztezését            
követően, speed finish eljárás esetén megengedett. 

B  Célvonal 
 
Kihelyezett célvonalat használunk, mely kb. 1,5 km-re van a küszöbtől. A célvonal            
átrepülésének minimális magassága 150 m QHN (kb. 70m AGL - ez 20:1 siklópályára van a               
küszöbjeltől).  

A minimális magasság alatti átrepülés méterenként 1 büntetést von maga után!  

Ha a vonal átrepülése után az 55-ös út keresztezése nem biztonságos, akkor javasolt a kijelölt               
vészhelyzeti terepre való leszallás. A szervező semmilyen felelősséget nem vállal a           
terepreszállásból eredő incidensekért. Minden pilótának javasolt a környező területek         
személyes megtekintése mind a földről, mind a levegőből. 

A vonal és a repülőtér között egy NDB antenna található, magassága kb. 20m (az érkezesi               
fotón piros körben). Az NDB adó mögött egy meterológiai központ található (az érkezesi             
fotón piros korben). 

 

C  Átrepülés az 55ös út felett 
 

Az 55ös út feletti átrepülés minimális magassága 20m AGL! 

Az út 20m magasság alatti átrepülése veszélyes repülésnek minősül Az út igen forgalmas,             
Kamionok és buszok is közlekednek. Az út után széles, mély árok és magas kerítés is van. 

 



 

D  Megérkezési eljárások 
 
A checkpoint elhagyasa után csak süllyedősiklópályán lehet repülni, tilos a pozitív siklás. Ez              
alól kivételt képez a speed finish utáni enyhe emelkedés az 55-ös út keresztezése után. 

Speed Finish: 
 
Nagy sebesség ajánlott (min. 180 km/h), majd bal elhajlás-jobb fordulóval a 34 jobb pályától              
keletre hosszúra leszállás. A pálya elsőharmada igen rossz felületűés használata emiatt nem              
ajánlott. A pálya elhagyása enyhe jobb fordulóval engedélyezett, minden más hirtelen           
manőver veszélyes repülésnek minősül.  

Minden pilóta köteles a lehetőség szerinti leghosszabb leszállást végrehajtani. 

Direct Landing: 

Az 55-ös út feletti átrepülés után a 16 bal füves pályára egyenesből leszállás. A pálya               
elhagyása enyhe jobb fordulóval megengedett; minden más hirtelen manőver gurulás          
közben veszélyes repülésnek minősül.  

Minden pilóta köteles a lehetőség szerinti leghosszabb leszállást végrehajtani. 

Erős szél eljárások: 
 

Erős északi szél esetén tanácsos a speed finish eljárás használata. Ha ez a pálya megtelik, a                
34L pálya nyugati oldalán levőtartalék terület használata lehetséges (a 34L pályát használó             
bal iskolakört repülő motoros forgalomra nagy figyelemmel). 

A Direct Landing (16L) leszállási iránya állandó. 

Erős déli szél esétén tanácsos a Direct Landing eljárás használata. Ha ez a pálya megtelik, a                
16R pálya nyugati oldalán levőtartalék terület használata lehetséges, a 16R pályát esetleg             
használó, jobb iskolakört repülő motoros forgalomra nagy figyelemmel. 

Gépek visszahúzása: 
 

A visszahúzó gépjárműveken kötelező feltüntetni repülőgép(ek) farokjelét. Tanácsos a         
gépjárműben figyelni a 122,800 MHz-et. A gépjárművek csak a kijelölt területeken           
mozoghatnak (kék nyíl). A pályák keresztezése tilos! Javasolt láthatósági mellény viselése           
mind a pilóta, mind a kisegítő részére. A munkaterületen közlekedő autók kötelesek            
vészvillogót használni! 

 



 



 

  



 

 




