1e BK precisielandingen
Weekend van 6 en 7 april met mogelijke uitwijkdatum op 13 en 14 april 2019.
Organisatie : scholen Fou d’L en Au Fil du Vent met de steun van de BVVF.
Deze vriendschappelijke wedstrijd is toegankelijk voor allen, men moet geen
toppiloot zijn, noch een topscherm hebben om deel te nemen. Deze wedstrijden zijn
in de eerste plaats ludiek maar laten u ook toe uw landingstechniek te verbeteren.
Het is dus in dezelfde geest als de « vlieg en ski » -wedstrijden. En ja, ik hoor de
« crosspiloten » al lachten, ze zullen zeggen dat precisielandingen geen parapente
is, net als vlieg en ski. Maar de crosspiloten, die hebben gedurfd met ons te komen
spelen, hebben snel beseft dat het moeilijker was dan ze dachten.
Toen ik, nu reeds lang geleden, de eerste overlandwedstrijden in België voorstelde,
zeiden velen me dat het niet mogelijk was. Nochtans zijn de piloten vanaf de eerste
wedstrijd, die net 20 jaar geleden plaats vond, dat was op 1 mei 1999 te CorbionRochehaut (vliegt men daar overigens nog steeds ?), op zondag 2 mei vertrokken
voor een taak van 35.3 km met als doel het meer van Bairon. Vandaag de dag zijn
de overlandcompetities goed vooruit gegaan in hun organisatie met de BAPO en de
BPC… Maar dit soort wedstrijden bestaat dus nog steeds na 20 jaar, en dat is
fantastisch ! Waarom dan ook nu niet de eerste stappen nemen met
precisielandingswedstrijden !
Voor deze eerste uitgave willen we u de activiteit doen ontdekken en dit organiseren
in een ontmoetingsgeest om een prettig WE te delen. Noteer echter dat in de
Oostbloklanden en in Azië deze wedstrijden erg gevolgd worden door het publiek en
dat de sponsors er met velen aanwezig zijn, want precisielandingen zijn erg visueel
en gemakkelijk te volgen. In sommige landen in Azië zijn er zelfs professionals die
betaald worden om merken te vertegenwoordigen tijdens de wedstrijden of zelfs door
de regeringen van hun land, het zijn dan staatsfunctionarissen. Op de laatste World
Air Games waren precisielandingen een heel groot succes.
In Frankrijk werd sinds 2 jaar een competitiecircuit gelanceerd en dit heeft succes bij
de piloten. Ik heb tijdens het eerste Franse kampioenschap 2017 gevlogen met
kampioenen als Honorin Hamard (Frans team, wereldkampioen overlandvliegen),
Eliot Nochez (Frans acro-team), en zelfs Jean-Claude Betemps, één van de
parapente-pioniers van Mieussy en het zijn niet zij die gewonnen hebben !
De wedstrijd : heel eenvoudig, je moet op een doel landen.
Het doel :

Dit is een vlak oppervlak waar de punten van de deelnemers worden berekend vanaf
een centraal punt. Het is rond en in concentrische stroken verdeeld tot een straal van
5m. De markering van de cirkels is indicatief en is niet bedoeld om de afstand tot het
centrum te bepalen, die tot op de decameter juist zal gemeten worden. De cirkels
kunnen gemaakt zijn uit stof, canvas of met ecologische verf, plaaster…
Eventueel is er in het midden van het doel een elektronisch apparaat dat een
automatische meting van de prestatie registreert.
Het doel moet idealiter zo gelegen zijn dat men erop kan landen komende vanuit elke
richting. Het doel moet goed zichtbaar tijdens de vlucht. De wedstrijdleider bepaalt de
plaatsing van het doel.

Het programma :
Zaterdag 6 april : afspraak om 8u00 voor de administratieve formaliteiten, de
(vlieg)plaats zal u meegedeeld worden via de internetsites en de sociale media in
functie van de weersvoorspellingen. Mogelijke vliegplaatsen: Rochefort, Ouren, 7Meuses, Maboge, Coo, La Roche. Deze vliegplaatsen laten ons toe alle
windrichtingen te dekken, laten we hopen op weinig wind en zacht weer, dit zijn de
beste omstandigheden om glijvluchten te doen !
Zondag 7 april : afspraak om 8u30, de (vlieg)plaats zal u meegedeeld worden via de
internetsites en de sociale media in functie van de weersvoorspellingen.
De bijdrage om deel te nemen is 30€ voor de 2 dagen, 40€ voor inschrijvingen na 31
maart.
Hierin zit uw deelname, een T-Shirt, het vervoer naar de start, een drink en een
prijs voor allen bij de prijsuitreiking.
Uw picknick, die moet u zelf meenemen, zo zal hij naar uw smaak zijn, uiteraard !!!
Voor de avondmaaltijd zullen we zien of we een BBQ doen of niet, afhankelijk van de
motivatie en de sfeer op de dag zelf, we zullen snel samen ter plaatse het nodige
gaan kopen !! We verkiezen al onze energie te besteden aan het voorstellen van
zoveel mogelijk manches met doellandingen, wat een andere mooie manier is om
met onze schermen te spelen, en we kunnen nog steeds samen gaan vliegen op de
vliegplaats als er te veel wind zou zijn om veilig met het doel te spelen.
Oproep aan vrijwilligers: we zoeken nog vrijwilligers om de transportbusjes te
bemannen, als u een groot voertuig heeft is het nog beter (Fou d’L en Au Fil du Vent
zullen hun busjes ter beschikking stellen). Ook om de rol van jurylid te spelen (zie
reglement, het is niet erg ingewikkeld). U kan ook hulp bieden én deelnemen aan de
wedstrijd, maak u kenbaar op PA@voler.be

Wedstrijdreglement : dit is gebaseerd op het FFVL-reglement, FFVL die wij bij deze
gelegenheid bedanken voor hun samenwerking. U kan het reglement vinden op de
websites van de BVVF, van deze van Au Fil du Vent en Fou d’L.

Parallel aan dit eerste precisielandingskampioenschap zal er eveneens, in
samenwerking met Atom sarl, een dubbel TESTIVAL-weekend zijn van de merken
Advance, BGD, GIN, PHI en SKYWALK. Als u gedurende deze twee weekends
schermen wil uitproberen, gelieve dan ten laatste op 25 maart een mail te sturen
om uw testscherm te reserveren, naar de volgende adressen voor de merken :
GIN en SKYWALK: Christophe Gaber (christophegaber@skynet.be).
BGD : Quentin Debras, piloot van het BGD-team (quentin.debras@gmail.com)
Advance, PHI, Nervures: Thierry Moreau (info@atom-paragliding.com)

Thierry Moreau
Au Fil du Vent

Jean-Yves Squifflet
Fou d’L

