
Heliwood a modellhelikopter fesztivál
Ilyen jellegű rendezvény nem csak Magyarországon nincsen 
több, de Európának ezen a felén is egyedinek számít.  
Az Első Helikoptermodellező Sportegyesület által 
megrendezett Heliwoodon olyan bemutatókat láthatunk, 
amelyeket egy átlagos modellező repülőtéren, néhány száz 
kilométeren belül egészen biztosan nem. A figuratív 3D 
repülés területén idén kiemelkedő hazai pilóták mellett igen 
neves külföldi pilóták is a felszállnak.

De a Heliwoodon nem csak megnézni lehet a helikoptereket, 
hanem meg is lehet ismerkedni a helikoptermodellezéssel. Több RC 
helikopter szimulátor lesz a rendezvényen, így ki lehet próbálni, hogy 
milyen érzés egy modellhelikopterrel repülni, mennyire összetett 
feladat a helikopter vezetése.

Meg lehet ismerkedni az RC autózással is: egy kiépített triál pályán 
lehet az RC autóvezetés magasabb szintjeivel próbálkozni. A 
gyerekeknek pedig különböző gyerekprogramok, rajzverseny kínál 
aktív szórakozási lehetőséget.

Érkezik egy Schweizer 300 helikopter - egy igazi helikopter - a 
Heliwood egyik napjára (hogy melyikre, az az időjárás függvénye), 
amelyik nem csak átrepül és bemutatót tart, hanem le is száll a 
Heliwoodon.

A NaIv kupa, az RC helikopteres ügyességi verseny 8 év kihagyás 
után a Heliwoodon kerül megrendezésre, de most először amatőr 
kategóriában akár drónnal is el lehet indulni az első hely reményében. 

Három modell is a Heliwoodon mutatkozik be Kelet-Európában: 
a Tarot 550/600, az XLPower Protos 380 és az Align T-Rex 300X, 
melyek közül egyet-egyet a tombola rengeteg más ajándéka mellett 
meg lehet nyerni.

Filip Ban, az SAB Heli Division csapatpilótája egy új verziójú SAB 
Goblin Kraken helikoptert hoz magával, amilyen Európában nyilvános 
rendezvényen még nem repült. Magyarországon a sorozatból 
egyetlen példány sincsen, és Kelet-Európában is alig egy-kettő 
található. Most azonban Filip Ban segítségével nem csak megnézni, 
hanem a szerencséseknek akár kipróbálni is lesz lehetőségük.
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Az Egodrift elhozza Magyarországra az egyik 
leghíresebb pilótáját, a Global 3D (ez tulajdonképpen 
a 3D repülés világbajnoksága) Master kategóriájának 
idei harmadik helyezettjét. Kan Poonnoi egyenesen 
Thaiföldről érkezik Magyarországra. Kan előtt Európán 
kívülről érkező RC helikopter pilóta Kelet-Európában 
még soha nem repült, és ilyen magas helyezést elért 
versenyző sem repült a régióban korábban.

Antonio Gomez Rosado Olaszországból visszatérő 
pilótája a Heliwoodnak, és tavaly olyan repülést 
mutatott be, amelyet itthon nem sokat látni.

A világ legfiatalabb lány RC helikopter pilótája, a mindösszesen 
9 éves Bogdán-Szabó Antónia nem csak önállóan, hanem Kan 
Poonnoi-jal, Filip Bannal és Antonio Gomez Rosadoval párosban 
is repül.

De természetesen ott lesznek a magyar pilóták legjobbjai is: 
Tóth Tamás, a Pásztori RC Heli Team-től, Nagy Krisztián, aki már 
nemzetközileg is jegyzett pilóta, és Balogh Barna, az Első Magyar 
Helikoptermodellező Sportegyesület - a szervező - pilótája. 
Kunert Dávid, Magyarország egyik legjobb merevszárnyas 
modellezője pedig repülőgépes tudását mutatja meg.

A Heliwoodra a belépés és a legtöbb program ingyenes.

További információ: 
facebook.com/emh.hu/ 

facebook.com/events/2115267528509904/

Beharangozó videó: 
 

youtube.com/watch?v=pjQYGBvDi5c
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