
 

A VERSENYSZÁMOK LEÍRÁSA 

 

Egyéni célbaugrás 

 

Kiugrási magasság: 1000 méter. Az ejtőernyő nyitása utáni olyan manőverezés a 

kupolával, mellyel a versenyzőknek egy nagyméretű szivacs közepén 

elhelyezett, 35 centiméter átmérőjű elektromos érzékelő, (deszk) közepén lévő 

nulla pontot kell eltalálni. A versenyzők a deszket az erre a célra speciálisan 

kialakított cipőjüknek a sarkával célozzák meg és találják el. Az abszolút nulla 

kör átmérője 2 cm. Az egyéni versenyszámban ugrásonként minden ugrót külön 

értékelnek. A versenyszám tíz ugrásból áll. A versenyen maximálisan elérhető 

legjobb eredmény 0 cm. Dobogós helyezésekhez tíz ugrásból összesen 

legfeljebb 3-5 cm közötti eredményre van szükség. 

 

Csapat célbaugrás 

 

Kiugrási magasság: 1000 méter. Az ejtőernyők nyitása után csapatban 

végrehajtásra kerülő 5 fős célbaugrás, melyből ugrási sorozatonként egy fő 

versenyző eredménye (legrosszabb eredmény) kiesik. A versenyszám legalább 

nyolc, legfeljebb tíz ugrási sorozatból áll. Az a csapat nyer, aki a legkevesebb 

centimétert gyűjti. A nulla pont a 2 cm átmérőjű kör. Csapat célbaugrásban a 

nyolc ugrási sorozatból még senki nem érte el a maximális „0” centiméteres 

legjobb eredményt. Dobogós helyezéshez legfeljebb 10 cm közüli eredményre 

van szükség. 

 

Stílusugrás 

 

2200 méterről végrehajtott szabadeső ugrásszám. Zuhanás közben kell 

végrehajtani egy előre meghatározott gyakorlatot. A gyakorlat során csukott 

ernyővel különböző irányú testfordulatokat kell minél rövidebb idő alatt 

végrehajtani. A gyakorlatot a földön telepített teleobjektíves digitális 

kamerákkal rögzítik, majd a felvételeket egy ötfős bírói testület értékeli ki. Egy 

gyakorlat 6 elemből áll, vízszintes fordulatokból a függőleges tengely körül, 

illetve a kereszttengely körüli előre és hátraszaltókból. A gyakorlat értékelése a 

végrehajtási időből (alapidő) és kivitelezés közben elkövetett hibák után kapott 

büntetési időből áll össze. A legjobb az, aki 5-6 másodperc között végrehajtja a 

gyakorlatot és a hibák után kapott büntetéssel együtt 5,5-6,2 másodperc időre 

képes. Dobogós helyezéshez 5,5-6,2 másodperc közötti eredményre van 

szükség. A stílusugrás versenyszám rögzítésére felállított kamerák mellett, egy 

minimum 200 m2 területű cél kerül kialakításra, mely az ugrást végrehajtó 

ejtőernyősök számára a levegőből jól azonosítható. A rögzített felvételek 

archiválásra kerülnek. 



Egyéni összetett verseny 

 

Egyéni célbaugrás és stílusugrás alapján értékelik. Nyerési esélye csak annak 

van, aki az egyéni versenyszámokban 1-3. helyezést ért el. 

 

Formaugrás 

 

A 4 fős csapat és a kamerás ugró gépelhagyási magassága 3200 méter, 35 

másodperces zuhanási idővel (munkaidő). A versenyzőknek zuhanás közben 

érintési távolságban kell elhelyezkedni egymáshoz képest, úgy, hogy meg is 

fogják egymást. Ezáltal egy bizonyos alakzat sorozatot kell „megrepülniük”. A 

cél, hogy olyan sok pontnyerő alakzatot hajtsanak végre, amennyi csak 

lehetséges a munkaidőn belül, mialatt helyesen követik az előírt sorozat 

alakzatjainak sorrendiségét. Az értékelés 5 ugrásból történik. Az nyer, aki a 

legtöbb helyes alakzatot formálja meg. A munkaidőn túl végrehajtott 

alakzatváltás nem érvényes. A csapat ötödik tagja a légi kamerás, aki zuhanás 

közben, a fején elhelyezett kamerával, biztonságos távolságból rögzíti az ugrást, 

amely alapján a bírói testület értékeli a végrehajtást. 

 

Csapat összetett verseny 

 

A csapat célbaugrás, stílusugrás, valamint a formaugrás versenyszámok alapján 

értékelik. Nyerési esélye annak a csapatnak van, amelynek versenyzői a 

stílusugrásban 1-10., csapat célbaugrásban 1-5. helyezést, formaugrásban 1-6. 

helyezést érnek el. 

 


