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-a pierwszych Mistrzostwoch
swiata W Akrobocji Pomlotniowej i Lotniowej, rozgrywanych W sierpniu W szwajcankim
Villeneuve zabmkto reprezentacji
Niemiec. Nie dlatego ieby Niemcy
nie mieli zawodnikbw potrafiqcych
wykonywat akrobaiyane figury.
W r p ptzeciwnie - jest takich nad
Renem catkiem sporo. Ba, pozajmowali nawet wysokie miejsca
W tych zawodach. Jednak nie b$o
im dane wystepowat W barwach
wlasnego kraju. Dlaczego? Wszystko przez oficjalne stanowisko DHV,
zgodnie z ktorym promowanie tego
rodzaju aktywnoOci lotniaej jest
sprzecrne z p o l i q DHV, oroz to,
ie akrobacje na pamlotniach sq
ciqgle W Niemaech oficjalnie niedozwolone.
,,... Sreroka opinia
publiczna
ciq.
.
gle jeszcze

o porolotniorshirie, lub W najlepcizym
cytotu oficjalnego stanowiska DHV
m i e ogdna wiedza o tej aktywnoSci
- za miesimikiem ,,Gleitschirmn).
sportowej jest bardzo powierzchowUwaiqm, ze jest to sluszna polityna. Latanie na poralotniach staramy
ka. Polityka, ktbra dq2y do utworze
sie zaprezentowat jej jako powavly
nia z tej najmtodszej i najprostszej
rodzaj sportu i Stayiamy na pierwz lotniaych dyscyplin aktywnoki
szym planie pozyiywne przeiyUo
dosepnej koidemu ptzei@nemu,
zwiqzane z unoszeniem sie W powieW miore spmwnemu obywotelowi.
trzu. Naleiy sie o h i a C , i e obraz
No i W Olad za takim stanowiskiem
tego piqknego sportu /obiczego zoidq okrejlone, intensywne dzialania
popularyzotonkie i informacyjne.
staiby zdominowany przez powmie
W przeciwnym kierunku Aierzabez k o n h l i spadajqce klqby tkuniny,
karkolomne loopingi i ekstremalne
jq dziabnia iych, ktoizy nazywojq
rozmaite agendy sportu pamlotniospirale, bo zainteresowanie medi6w
takim spektakularnym widowiskiem
weg0 (szkoty, firmy produkujqce
jest odpowiednio duie. Byioby godi handlujqce sprqtem, teamy sporne pozabwania gdyby z calq pewtowe itp) stosujqc rozmaite wananty
noiciq tak medialna impreza jak Mistowa ,,extremen c q ,,adrenalina".
strzostwa Swi&
h b a y ' i km- Wlakiwie nie jest to ani zabowne,
lotniowej uksaattowak u telewiani potrzebne i pokazuje tylko naiwdz6w i CytelnikOw pmsy calkiem
nq chelpliwoOk z uprawiania czegoi
przeciei falszywy obraz paralotniarwyjqtkowego. A juz na pewno dojako calofcj..." (woiny przektad
starcza to argumentbw tym, ktorzy

podwyiuojq sklodki ubezpieuenicwe lub decydujq o wytqueniu tokiej
ay innej ekstremalnej dzialalnofci
z zakresu ogolnej opieki zdrowotnej.

Skap niby
ta ekstrema?
Jak to wtaiciwie W koiicu jest?
Jest paralotniarstwo owym legendarnym sportem ekstremalnym?
Gy jest sportem podwyiuonego ryzyko, ktory uprawiajqc bywa sie
zmuszanym do doptacania donych
dodotkow ubezpieaeniowych?Dlaczego tak jest, i e wtainie nasze ulubione paralotniarstwo jest niemalze
regularnie podawane jako przyktad
na niebezpieany, ekstremalny rodzoj sportu?
Wielu mtodych pilot6w, zdaszaa
W poaqtkoch kariery pamlotniowej,
oduuwa pewien rodzaj dumy, ie
uprawia toki wtainie niebezpieczny,
osnuty tylu legendami sport. Wszyxy to przechodziliimy. No szuqkie
t e i i z tego sie wyrasta.
Ja W kazdyrn razie nie uwaiom
ieb6my upmwiali sport ekstremalny. Wlaiciwie to nawet nie sport
o podwyiszonym stopniu ryzyka. Pytanie brzmi bowiem nie CO sie robi,
a jak sie to robi?
Zeglarz, ktory przy niemal bezwiettznej pogodzie wypiywa na niewielkie jeziorko na swojej l6dce nie
jest z pewnokiq iadnym sportowcem ekstremalnym. W przeciwieiistwie do niego skipper, ktory pokonuje pod wiatr przylqdek Horn podu a s sztormu, albo samotnie iegluje W zimie p ~ e Potnocny
z
Atiantyk
z pewnofciq tak. Narciarze, ktorzy
powoli plugiem zjeidiajq zielonq
Tak naprowde to mv i mziorn na&

urnieietk<*i

nartostradq podejmujq minimalne
ryzyko. W przeciwieiistwie do nich
taki, ktory pedzi nie wyiyaonym
szlakiem na leb na szyje z Mont
Blanc jest z pewnoiciq sportowcemryzykantem. Takich przykladow
moina podat natumlnie znaunie
wiwej i niemalie we wszystkich dyscyplinach sportu.

Gdzie lezy granica?
Sportowcy uprawiajqcy poralotniarstwo wyczynowo i biorqcy
udzial W zawodach naiwyiszej mngi, lotajq q s t o na granicy ryzyka.
Tak niestety musi jui byt. lnauej
mieliby niewielkie szanse dotrzymania kroku konkurencji. Taki charakter ma dzisiejsze wsp6tzawodnichwo
sportowe. Mimo ii wyczynowcy dysponujq zwykle najwyiszym stopniem wyszkolenia i ogromnq pmktykq, od uasu do uasu zdarzajq
sie nieszaqfliwe wypodki. W takich
warunkoch upmwia sie z pewnoiciq ekstremalny rodzaj sportu,
a zawodnicy sq W petni iwiadomi
ryzyko i niebezpieuenstw jakie temu towarzyszq.
Rau1 Rodriguez jest sportowcem
ekstremalnym i uprawia sport
o maksymalnym stopniu ryzyka,
gdy po wyskoueniu z helikoptera
k r ~ przeszto
i
100 tumbling6w jeden za drugim. Pilot, ktory zadowala sie wienornym zlotem przy bezwietrznej pogodzie z pewnofciq
nim nie jest.
Problemem jest gdzie leiy gmniCO? Niestety, jest ona bardzo niewyraina i ptynna. Ciqgle trafiajq
sie krotkowzroune jednostki W szerokiej spolecznofci poralotniowej,
dewduie o im czvC& iest ekmernalne, crv nie

uwazajq, i e przykladowo tot
Peinowarto- Wkt6re
popoludniowej termice z noszeSciowe latanie niami powyiej +4 m/s musi nalel e t do standardowego repertuaru
oznacza kaidego pilota, i e ktof kto nie rzucat paki nie jest jeszue pelnowaropanowanie tofciowym
pilotem, i e kaidy musi
odpowiedniego poprobowat CO sie dzieje podczas
,,zrzucania polowki" czy podczas
skrzydia prowokowania i wyprowadzania
stallu. Jest to podobna bzduro
W warunkach full
jak wspomniane powyiej stanowiodpowiednich sko wielu firm ubezpieueniowych,
a takie, niestety, niektorych ustado umiejetnoSci wodawcr5w.
pilota. Sdy kontra zarniary
Mozna
Wielu pilot6w, ktorzy potrafiq znado konca komicie panowat nad skrzydlem,
majqcych duie dofwiaduenie i perzycia by6 fekcyjnq
technike, rezygnuje z lot6w
mocnej termice i Iqduje, bo nie
szczqSliwym pasuje
im stosunek ryzyka do p q wykonujqc jemnoki. W koiicu to nasze lotanie
ma t e i spmwiat frajde, a nie byt teproste zloty stfm
na przetrwanie!
Pierwsze,
pobieine analizy wyi loty zaglowe, padkow z bieiqcego
sezonu wskawyrauiie, ie g l h n q przyaynq
gdy to zujq
ciqgle i znowu Jest przecenienie
odpowiada wtasnych
mozliwoici techniunych
i braki wiedzy teoretyunej. Z p i e
wyrnaganiom, ciu
wypodk6w fmiertelnych tego sezdolnoSciom zonu dotyczy to CO najmniej tnech:
start
silnych turbulencjach zai aspiracjom. wiettznych, spirala bez odpowiedniego dofwiadaenia na wymagajqWtedy nie cym
skrzydle, pierwuy lot sezonu
bedzie to zadnq ostrych warunkach.
Miejmy nadzieje, i e wszyscy
ekstremq. W koricu i nie za p6lno zaaniemy
W
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wykazywat umiar, rozbudujemy
W sobie i zachowamy naleiyiy respekt dla poruszania sie W trzecim
wymiarze i fwiadomie zrezygnujemy
z ekstremalnych dzialaii. Uprawianie paralotniarstwa naprawde d u
starua wystaruajqco duio emocjcnalnych wraien pozytywnych.
I bgdzie nam done latat do p6inej starofci, tak dlugo jak dtugo
nogi bedq chciaty nas nieft na
startowisko. A mianowicie tylko
wtedy, gdy warunki b d q odpowiadaty naszym umiejetnoiciom i naszej zmieniajqcej sie kondycji fizyanej. Bedziemy do koiica potrafili W naszym pigknym sporcie mierzy¿ zamiar podtug sil.
Swojq drogq ostatnio slyszatem
twierdzenie jakoby ,,. ..podwyiszony
poziom adrenaliny zaostrzal zmysh...". Co5 W tym jest. Jednak i tu
wskazany jest umiar.
Zdzislow ,,Tonin Stankiewicz
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