
Cupa Fagarasului - Parapantistii, amanati de meteo
Peste 50 de piloti ar fi trebuit sa se intreaca in cursul acestei saptamani intr-unul dintre cele mai tari
concursuri de gen din Romania, Cupa Fagarasului. Conditiile meteo i-au obligat insa pe organizatori sa
amane intreaga competitie 
  
  50 dintre cei mai buni piloti de parapanta din Romania erau pregatiti sa ia startul in Cupa Fagarasului,
ce-ar fi trebuit sa se desfasoare intre 31 iulie si 4 august, in muntii Fagaras. intreaga competitie va fi insa
amanata pentru mijlocul lunii august dupa ce Institutele meteo si Guvernul Romaniei au emis mai multe
avertizari legate de conditiile meteorologice precare din aceasta perioada. 
  
  Adrenalina la 2000 de metri
  
  Cupa Fagarasului este o competitie destinata tuturor pilotilor cu experienta in manevratul parapantelor.
Fiind un traseu de dificultate peste medie, organizatorii au impus tuturor celor care au dorit sa se inscrie
in aceasta competitie un set de reguli extrem de stricte, fara de care acestia nu aveau posibilitatea sa se
inscrie la start. Ca sa fie inscris pe lista de participanti, fiecare pilot trebuie sa aiba experienta de zbor in
conditii dificile, experienta in zborul XC, licenta FAI in termen de valabilitate, echipament de zbor in
stare buna, casca, parasuta de rezerva si in ultimul rand, un aparat GPS. Competitia urma sa se desfasoare
in zona caldarii glaciare Balea, pe soseaua Transfagarasan. in viziunea parapantistilor, zona este rezervata
doar pilotilor experimentati. Editia din acest an a concursului este cuprinsa in calendarul competitional al
Federatiei Aeronautice Internationale ( categoria FAI 2), si se acorda punctaje de clasificare in
clasamentul mondial al pilotilor la zborul liber cu parapanta. La startul acestei editii si-au anuntat
participarea numeroase asociatii si cluburi sportive de profil din tara si strainatate, pentru care
organizatorii au pregatit o competitie ce cuprinde, ca si probe de concurs, urmatoarele: distanta pe traseu
impus si viteza pe traseu impus. 
  
  Participantii la concurs se vor caza fie in pensiunile din apropierea Transfagarasanului, fie in tabara de
corturi. Organizatorii au amplasat aceasta tabara pe Valea Balii, in apropierea cabanei Vama Cucului de
pe marginea drumului Transfagarasan. Locul de decolare este situat la 2020 de metri altitudine, pe
heliportul din fata cabanei Paltinul. 
  
  Cat costa echipamentul
  
  Parapantistii nu se pot considera printre cei mai fericiti sportivi din lume. Hobby-ul lor baga adanc mana
in buzunare. Un echipament complet poate ajunge si la 5000 de euro. Unul mediu poate fi procurat insa
si cu 2500-3000. Preturile parapantelor sunt cuprinse intre 1500 si 2300 de euro, iar accesoriile costa in
mare cam in jur de 1500 de euro. 
  
  Concurs amanat 
  „Va facem cunoscut faptul ca datorita conditiilor meteorologice si avertizarilor primite in teritoriu de la
Guvernul Romaniei suntem nevoiti sa amanam desfasurarea acestuia pentru perioada 12 – 15 august 2004
", spune Valentin Ioan Popa, presedintele Clubului Sportiv Air Adrenaline, organizatorul acestei
competitii
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