Magyar ezüstérem az Európai Ejtőernyős Unió nemzetközi célbaugró versenyén
Idén a Portugál Ejtőernyős Szövetség (UPP) – együttműködve a Gyorsreagálású Dandár Ejtőernyős
Ezredével és a „Zöldsapkások” ejtőernyős klubbal – rendezte meg a 16. célbaugró versenyt július 2628. között.
A verseny plakátján – magyar ejtőernyős – Göbölös Ferenc – volt látható.
A lisszaboni repülőtérről a csapatokat az Ejtőernyős Ezred Tancos-i laktanyájába szállították, ahol a
CISM versenyszabályok kivonatos ismertetése és a biztonsági tájékoztató után a sorsolásra került sor:
mi a 10 induló csapat (Ciprus, Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Németország,
Olaszország, Portugália, Spanyolország és két helyi csapat Zöldsapkások, Fekete Sólymok) közül a
hatodik sorszámot húztuk. A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége csapatának tagjai: Göbölös
Ferenc, Kéri Tibor, Kollár Gábor, Nagy Zoltán, Tóth Nándor – a Szolnoki Honvéd Ejtőernyős
Sportegyesület tagjai, közülük négyen civilek, de mindannyian a MEBSZ tagjai.
Kora este az Ejtőernyős Ezred alakulóterén Rövid megnyitó ünnepség keretében felvonták a nyolc
résztvevő ország lobogóját.
A közös vacsora után a vendéglátók a közeli Almoural várnál zajló zenei fesztivál aznapi koncertjére
invitáltak bennünket, ahol Bartók Béla Divertimentoja is felcsendült.
A szombat reggel esővel és széllel indult és ez így volt kora délutánig, amikor megkezdődhetett a
verseny, először két helyi csapat a résztvevői országok zászlóival ugrott. A Tejo partján fekvő Vila
Nova da Barquinha városka szabadidő parkjában volt a célterület, amelyet az uralkodó szélirány felől
magasfeszültségű vezeték, valamint a Tejo folyó és magas fák határoltak. A meg-megerősödő szélben
zajló edzőugrásoknál „Göbinél” már bejelzett a Weckbecker műszer – újraugrás, de csak vasárnap.
Vasárnap alacsony felhőzet várt bennünket, emiatt a Cessna 206, a célszalag és célugrók is időnként
eltűntek a felhőkben, ez történt „Göbivel” is – emiatt ismételnie kellett, viszont így elmondhatta: ő
ugrotta a legtöbbet a versenyen.
Vasárnap kora délutánig – a tábori körülmények között elfogyasztott ebédig – két sorozatot sikerült
teljesíteni, azonban az egyre gyakoribb széllökések miatt a szervezők úgy döntöttek: nem lesz több
sorozat (eredetileg 1 + 5 ugrás volt tervezve).
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és záró ceremóniára szintén az Ejtőernyős Ezred alakulóterén
került sor. A szinte csak amatőrökből álló magyar csapat az olasz Carabinieri válogatott mögött az
ezüstérmet szerezte meg, harmadik a portugál csapat lett.
A záró vacsorán a vendéglátók kulturális programmal kedveskedtek: fado énekesek és gitárosok
szórakoztatták a csapatokat. Ekkor került sor a szokásos ajándékozásra: csapatunk MEBSZ-es
plakettet és kulcstartókat, valamint a Magyar Honvédség által biztosított szóró ajándékokat adta át.
Köszönet a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének, amely a csapat részvételi díját fizette.
A verseny során a portugál szervezők által készített fotók elérhetősége:

https://drive.google.com/drive/folders/1q_BZn0zfLeVLUxgAh9CvOSwkneDS3y4J
https://drive.google.com/drive/folders/1wSl22QPlQ-Z6AVEFdRqbwqKUJf3bFx4t
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