
Bruce Goldsmith 2007. évi
világbajnok által írt
különleges fejezettel

Több mint 600 
képpel és ábrával
272 oldalon

Tippek tucatjaival a 
távrepüléshez.

Robby Withfall,  a siklóernyő- és 
sárkányrepülés korábbi világbajno-
kának bevezetőjével.

Termikrepülés
        siklóernyősöknek, sárkány- és
        vitorlázórepülő pilótáknak

Burkhard Martens
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A könyv, amely igazán megtanít repülni .

Termikrepülés kezdőknek és profiknak.

Burkhard Martens 1962-ben született Németország 
Alsó-Szászország tartományában. Tanulmányai 1989-
es befejezése után Németország déli részébe költözött 
és siklóernyőzésbe kezdett. Néhány éven keresztül 
környezeti mérnökként dolgozott és nagyon szenvedé-
lyes siklóernyő pilóta volt, de ´94-től kezdve élete el-
választhatatlanná vált a repüléstől. 1994 és `97 között 
siklóernyő-gyártókak dolgozott, majd 2003-ig saját 
siklóernyős iskoláját vezette. ´98-tól sárkányrepül.

2003-tól szabadúszó oktatóként, újságíróként és 
szerzőként dolgozott.

Burkhard hét éven keresztül versenyzett, repült a 
német ligában, a nemzetiben, és a világbajnokságon. 
Ezekben az években jó néhány nemzeti és nemzetkö-
zi rekordot felállított, amelyek közül sok még ma is áll. 
Szenvedélye a távrepülés, és tíz év német távrepülő 
ligában történő repülés után 2004-ben megnyerte a 
Sport Class-t

Ezeket a sikereket követte a német „Termikrepülés“ 
című könyv publikálása. Mára a könyvet a világ számos 
nyelvére lefordították.  Üdvözöljük a magyar nyelvű ki-
adás olvasójaként!

A sorozat következő kötete 2007 áprilisában jelent 
meg „Távrepülés“ címmel. Bár a könyv rövid ideje van 
a boltok polcain, máris nagyon meggyőző eladásokat 
produkált.

E könyv lapjain átfogó magyarázato-
kat talász a következő témákban:
● termik alakzatok
● termik modellek
● örvénygyűrű struktúrák
● az emelés megoszlása a termikben
● felhők
● a termikek kikörözése
● hőmérsékleti gradiensek
● vitorlázás és völgy-szelek
● polárisok : hogyan mérheted és          
   használhatod őket
● távrepülési taktikák
● Bruce Goldsmith: Tippek és trükkök

A könyv zsúfolva van a szerző apró, de 
fontos útmutatásaival, amelyek egyaránt 
íródtak a könnyed böngészés,  vagy az 
elmélyült tanulás számára. Jó néhány 
fotó és illusztráció teszi a megérthete-
tlent  megérthetővé, és könnyedebbé 
teszi a néha információval terhelt olda-
lak olvasását. Ezek elősegítik az olvasó 
számára az ismeretek aktív, könnyű me-
gértését.

A 2007-es világbajnok, Bruce Golds-
mith által írt ráadás fejezet pedig össze-
foglalóan adja át a szabad repüléshez 
szükséges legfontosabb ismereteket.

Auf der DVD ist eine Diashow mit wun-
derschönen Bildern die zum Träumen an-
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