
RETROPLANE, a Franciaországban megrendezésre kerülö egyedülálló, az 1960, 

tehát az üvegszálas korszak kezdete elött épült vitorlázógépek scale, vagy semi-

scale modelljei részére kiirt lejtövitorlázó találkozó. Ez az összejövetel, minden 

versenyjelleg nélkül, egyesiti az élethü/életszerü modellek épitöit. Oldtimer 

vitorlázógépeknek azokat tekintjük, ameyek vászonnal boritott fa- vagy 

acélcsöszerkezettel épültek. 

 

A verseny lejtön történö lebonoyolitása lehetövé teszi azt, hogy a 

modelleket egészen közelröl, szinte szemmagasságban lehessen követni és a 

bevonaton átsütö napsugarak által megvilágitott belsö szerkezetet is meg 

lehessen csodálni a szélben surrogó modelleknél. 

 

Retroplane minden évben Franciaország más-más körzetében, vagy egy másik 

országban kerül megrendezésre. A 2014-es találkozó megint Franciaországban 

lesz, az Haut-Rhin, felsö-rajnai körzetben, a Vogézekben levö Petit-Ballon 

nemzeti parkban, a Schwesel-hegy lejtöin, amelynek völgyében terül el Kruth, a 

mi „bázistáborunk“.  

 

Fényképgaléria a 2007 évei Retroplane találkozóról  

 

Vendéglátónk és tanácsadónk a találkozó ideje alatt, mint már 2007-ben is, 

Jean-Claude Haller. 

 

A találkozó idöpontja, a 2014 július 19-én és 20-án levö hétvége. 

Mint minden évben, ezúttal is ajánljuk azt, valamivel korábban odautazni és 

valamivel késöbb elutazni, hogy az idöjárástól függöen további repülönapokat 

szervezhessünk. Mint mindig, a napi idöjárási helyzetröl a bázistáborban 

kifüggesztett idöjárási elörejelzés fog tájékoztatást adni. 

 



A résztvevönek egy hivatalosan bejegyzett modellezö szövetség 

tagjának kell lennie és az azáltal kiállitott biztositási igazolvánnyal 

rendelkeznie. Csak privát felelösségbiztositas nem elegendö! 

 

A RETROPLANE találkozó a közös kedvtelést szolgája, minden vetélkedési 

gondolat nélkül. 

 

A találkozó alapelvei… 

 

· Elsöbbséget élvez a gépek élethü/életeszerü kivitele 

· barátok találkozója, akiknek közös szenvedélye a klasszikus faépitésü élethü 

vitorlázó repülögépek 

· sok szép fényképet és videót késziteni  

· közösen sok és felejthetelen élményt átélni 

 

A Retroplane találkozóra a jelentkezés 2014 február 1-én kezdödik 

 

A résztvevö modelleknek meg kell felelniüka a következö link-ben leirt 

követelményeknek 

 

A Schweisel-hegy a Route de Crêtes vonal mentén, Gerardmertöl délkeletre 

található. A lejtö nem túl meredek, füves mezök is vannak rajta, amelyek 

biztonságos repitést tesznek lehetövé, feltéve, hogy valaki egy leszivódás esetén 

azonnal vállalja azt, hogy megkockátatja a leszállást a hegyen levö Huss-fogadó 

felett fekvö szép mezön. A Schweiselen levö starhelyre enyhe emelkedön a 

parkolóból 15-20 perc alatt lehet gyalog feljutni, ha valakinek problémája van 

ezzel, akkor biztosan akad majd valaki aki a cipelésben segiteni fog. Jean-



Claude, a mi helyi specialistánk, úgy ismeri a lejtöt, mint a tenyerét és szivesen 

ad tanácsot minden repitési probléma esetében. 

 

A találkozó alapelvének megfelelöen egész héten a lejtövitorlázást részesitjük 

elönyben. Amennyiben azonban a szél ehhez nem elegendö, példaképeinkhez 

hasonlóan a höskori katapultstarttal inditunk, hogy legalább egy kis iskolakört 

tudjunk repülni. A helyi adottságok ezt minden különösebb gyakorlat és 

repülöink veszélyeztetése nélkül lehetövé teszik. 

Ezért kérünk mindenrésztvevöt, hogy a gépét megfelelö stratkampóval 

lássa el. 

 

 

 

 

 

 

 

 


