


Парапланеризмът...
... вече не е нещо ново в България. Новото е, че шепа ентусиасти го избраха 
за свой начин на живот. Те зарязаха сивото спокойствие на Матрицата 
и удобствата на големия град. Те вдъхнаха живот на мечтите си и 
превърнаха живота си в сбъдната приказка. Те си играят с времето, 
разговарят с облаците, скитат из пространството... Наричат ги 
небесните номади. Ники, Петко, Орлин, Ицо, Емо, Асен, Фози… Религията 
се разпространява… Страхът и границите се топят…  Учениците и 
последователите се множат… 



Повече от 200 пилоти от 25 държави се записаха за участие в “Skynomad Open”. По 
организационни съображения броят им бе ограничен до 150 участници, а състезанието 
обещава да бъде най-голямото провеждано някога в България. Това стана възможно 
благодарение на финансовата подкрепа на МТел, Лукойл и Булстрад. Българската  АВА спорт 
и някои чуждестранни производители на парапланеристка екипировка осигуряват част от 
предметните награди. Центърът за екстремални видове спорт и медитация Shambhala и 
община Сопот дейно участват при подготовката на събитието. Ще има добра музика и 
етно изпълнения с тъпан и гайда. Всяка вечер ще има парти. Ще се лети денем и нощем.

Факти, разказани накратко

Състезанието
Петият открит шампионат по парапланеризъм “SkyNomad Open 2006” ще се проведе от 5 
до 12 август 2006 г. в Сопот. Състезанието е част от спортния календар на Международната 
федерация по въздушни спортове (FAI). В състезанието ще вземат участие повече от 150 
водещи пилоти с лиценз PRO-5 от 25 страни, сред които Великобритания, САЩ, Канада, 
Италия, Корея, Израел. Гост-пилотите са повече от 20.

Програмата

Началото
Превърналото се вече в традиционно, състезанието се провежда за пръв път под името „Sopot 
Open“ през 2001 г. За четири години бързо набира популярност и  през миналата година беше 
проведен кръг от световния шампионат.

Хронология
· Открит шампионат по парапланеризъм Sopot Open 2001-2004
· Предсветовна купа по парапланеризъм – Sopot, Bulgaria 2004
· Световна купа по парапланеризъм – Sopot, Bulgaria 2005 

Мястото
Сопот, родният град на Иван Вазов, е китно градче, е разположено на южните склонове на 
Стара планина. Отличните микрометеорологични условия, седалковият лифт и подходящите 
площадки за излитане и кацане го превърнаха в център на делта- и парапланеризма в 
България. съ
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5 август (събота) Тренировъчен ден, регистрация  
на участниците и официална церемония по 
откриването
 11.00 ч. – Брифинг и тренировъчна задача
 20.00 ч. – Официална церемония по откриването. 

Парти: - Фолклорно трио, - Sektor live – IDM, 
- Surbahar - ambient live, - Tripunca  - ambient live, 
- Osictone live – deephouse, - Paskalev&Milan - 
minimalistic dj set, - Cinaminnt - breakbeat, progressive, 
- Kliment live - progressive, trance

6–7 август Състезателни дни
 08.30 ч. – Брифинг
 09.00 ч. – Качване на състезателите на старта
 11.00 ч. – Брифинг на старта и поставяне на задачата
 12.00 - 18.30 ч. – Състезателно летене
 17.30 - 20.30 ч. – Предаване на GPS на пилотите
 21.00 ч. – Неофициални резултати за деня (09.00 ч. 

на следващия ден – Oбявяване на официалните 
резултати за предишния ден)

8 август (вторник) Състезателен ден. Парти: - Kukeri, 
- Lucy - (dj set), - Pavelot - (dj set), - Begemot - (dj set)
9-10 август Състезателни дни
11 август (петък) Състезателен ден
 08.30 ч. – Брифинг
 09.00 ч. – Качване на състезателите на старта
 11.00 ч. – Брифинг на старта и поставяне на задачата
 12.00 - 16.30 ч. – Състезателно летене
 16.30 - 18.30 ч. – Предаване на GPS на пилотите
 19.00 ч. – Официални резултати и церемония по 

награждаването на победителите. Парти: - Dickie 
- electrotrip live, - Krasie - electro/house, - Cinamint - 
electro minimale

12 август (събота) Свободно летене и бивак-парти в 
планината

Културната програма е изготвена със съдействието 
на: www.artmospheric.org ; www.ouim.org ; www.kahvi.org ; 
www.cmusicforum.com ; www.voxxlab.org
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Силният стремеж за по-високо и по-далече е намерил израз в така наречените 
„прелети”. Хубавото е, че с парапланеризма може да се потопите в магията на 
безмоторното летене – трябва да се търсят и използват възходящи потоци, наречени 
термики, които дават възможност чрез кръжене да се набира височина. Също както 
при орлите и щъркелите! Веднъж достигнал облаците, продължаваш да планираш в 
желаната посока, търсейки следващата термика. Така, от термика към термика и от 
облак към облак можете да прелетите десетки и стотици километри. Без капка бензин 
и шум от мотор. При състезанията за прелети всеки избира своя път и тактика – един 
лети бързо и ниско, друг се запасява с височина и лети по-предпазливо. Нещо като игра 
на шах в небето. 
 
Факти, разказани накратко

Целта
Състезанията по парапланеризъм са:
· Крос-кънтри/прелети – полет по определен маршрут
· Доцелно кацане – полет с определена точка на кацане
· Аеробатика – въздушна акробатика

Skynomad Open е крос-кънтри състезание. Всеки ден, в зависимост от условията, 
комисия от най-опитните пилоти съставя дневната задача, по която се лети.

Типове задачи при крос-кънтри състезанието:
· Отворен прелет – лети се, докъдето може, в една посока (например Сопот – Бургас)
 Надпревара към цел – лети се по зададен маршрут, който може да е:
·  “отиване с връщане” (например Сопот – Казанлък – Сопот)
·  триъгълник (например Сопот – Калофер –Хисаря – Сопот)
·  начупена линия (например Сопот – Клисура – Баня)

Маршрутът включва старт, междинни контролни точки (обикновено от 2 до 6) и финал. 
Преминаването на контролните точки се следи посредством GPS-устройствата, които 
пилотите предварително регистрират и на които се записва прелетеният от пилота 
маршрут (трак-лог).

Един състезателен ден
В началото на всеки състезателен ден се провежда брифинг, на който се съобщават 
задачата, метеорологичната обстановка, времето на стартовия прозорец (интервал, през 
който пилотите трябва да излетят, обикновено около 2 часа) и въздушният старт (часът, 
след който се отчита времето). При изпълнение на задачата, целта на състезателите е 
да преминат зададения маршрут за възможно най-кратко време. Ако някой не успее 
да достигне целта, се засича разстоянието, което е прелетял. Това са и показателите, по 
които се прави класирането.
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Спортен клуб “Skynomad”е основан през 2003 г. в Пловдив, но десетките му членове 
са от различни места из България и света. Членове на клуба са поставили най-много 
национални рекорди и традиционно печелят челни места в международни състезания. 
Вдъхновени от летенето, Скайномади (небесни номади) и техните приятели творят 
визия и музика, кипят идеи за покоряването на нови височини и хоризонти. Красотата 
и свободата са навсякъде.

Факти, разказани накратко

Прелети
· Сопот – Калотина (160 км) – бивш национален рекорд – Орлин Димов, 2001 г.
· Войнягово – Г. Ябълково (201 км) – бивш национален рекорд, Николай Йотов, 2003 г.
· Сопот – Грудово (205 км)  – опит за национален рекорд, Николай Йотов, 2003 г.
· Сопот – Шипка – Кърнаре – Сопот (национален рекорд “отиване и връщане”), 

Орлин Димов и Николай Йотов, 2001 г.

Класирания
· Първо място на международното състезание по парапланеризъм „Монтана 2001”- 

Николай Йотов
· Първо място „Международни въздушни игри“ – Турция 2002 – Орлин Димов
· Първо място Cup of Russia 2003 – Орлин Димов
· 17-мо място на Световната купа България 2005 – Орлин Димов
· Второ и трето място – Шумен 2006 – Николай Йотов и Веселин Овчаров

Обучение
Повече от 70 пилоти от цял свят ежегодно преминават курса за първоначално обучение 
в клуба. Много от тях продължават обучението си по прелети. Училището „Skynomad” 
се наложи като школа и марка в България и по света.
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Тази приказка нямаше да бъде разказана без усилията,  
помощта и усмивката на:

Спонсорите
· М-Тел/Loop – генерален спонсор на състезанието. Loop-ингът е фигура 

в летенето, която вдига адреналина и радва очите. Естествена е връзката 
между марката на младите на М-тел и красотата на полета.

· Лукойл – спонсор на състезанието. Знаковоопределящ фактор в българската 
икономика, „Лукойл“ оказа безценна помощ и подкрепа при организирането 
на това състезание. 

· Булстрад – спонсор на спортен клуб “Skynomad”. Умението да се прецени 
риска, да се оставят неприятностите настрана, да се достигне победния 
финал – това е формулата на успеха. Тази формула обедини небесните 
номади с едно от водещите застрахователни дружества в Република 
България.

· Производителите на крила и оборудване: Brauniger Flugelectronic, 
CompeGPS, AVAsport, SkyWalk, MacPara.

· Медийните партньори на състезанието: сп. „Одисей“, Ринг ТВ.

Колегите и партньорите
· Център за екстремални видове спорт и медитация Shambhala. Споделени 

цели и преживявания ни свързват с центъра „Shambhala“. Признателни 
сме за прекрасната база, която любезно беше предоставена от центъра за 
провеждането на състезанието.

· Община Сопот. Не напразно място на проявата е китният Сопот. Изборът 
беше предопределен освен от природните дадености и от великолепното 
партньорство на община Сопот.

· Тонер Дайрект България. Освен любовта към летенето, това, което ни 
обедини, е желанието да съхраним чиста и красива природата около нас. 
Скайномад станаха съпричастни към екологичната инициатива на Тонер 
Дайрект - ЕкоОфис, която има за цел да създаде екологична култура в 
корпорациите в България.

Приятелите
· Ади, Ванката, Дани, Даниел, Дачи, Любо, Мария, Светла, Спа и много 

други – намерили в сърцата си място за небето, дали от времето си,  
за да можем да се съберем заедно.




