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RAPORT FINAL 
 

PIERDEREA CONTROLULUI PARAPANTEI  
ÎN TIMPUL VIRAJULUI 

 
Aeronava Parapantă / UP International – Makalu3 

Data și ora 30.08.2017 / 19:15 LT  
Operator PRIVAT  
Tipul zborului Zbor particular 
Persoane la bord Pilotul 
Victime În urma impactului cu solul, pilotul a decedat  
Pilot Licență pilot parapantă – În termen de valabilitate 
Avarii produse - 
Locul evenimentului Localitatea Borșa, județul Maramureș,  

Pârtia Runc-Știol 
Coordonate: Latitudine:    47⁰36′2.71″ N 
                     Longitudine: 24⁰48′4.06″ E 

 

 

1. ISTORICUL EVENIMENTULUI 

Date generale 

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile – CIAS a fost 
notificat telefonic în data de 30.08.2017 la ora 19:23 LT despre producerea unui 
eveniment de aviație în zona localității Borșa, județul Maramureș. Din partea CIAS 
doi investigatori s-au deplasat la locul producerii accidentului. 

Istoricul accidentului  

În data de 30.08.2017 proprietarul parapantei tip UP – Makalu3 s-a deplasat  
în localitatea Borșa, județul Maramureș pentru a efectua un zbor particular. Acesta  
a luat telescaunul de la baza pârtiei Runc-Știol, apoi a urcat pe platoul Știol,  
de unde a decolat. La un moment dat după lansare, în momentul efectuării unui viraj 
la dreapta, pilotul parapantei a intrat într-o evoluție necontrolată din care nu a mai 
putut ieși, iar contactul violent cu solul nu a mai putut fi evitat. Accidentul a fost filmat 
de o persoană care se afla în zonă. 

În urma impactului cu solul, pilotul a decedat. 

Accidentul s-a produs aproape de capătul telecabinei partiei Runc-Știol,  
în locul de coordonate: Latitudine:    47⁰36′2.71″ N 

                           Longitudine: 24⁰48′4.06″ E. 
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Fig.1 – Zona producerii accidentului 
 

2. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Pilotul parapantei era un bărbat în varstă de 59 de ani, domiciliat în Australia. 
Acesta deținea licență de pilot parapantă eliberată de Hang Gliding Federation  
of Australia în termen de valabilitate. 

  

Fig. 2 – Licență pilot 

 Conform licenței, nivelul de calificare al pilotului era IPPI-3 (International Pilot 
Proficiency Information) din 09.01.2014, această calificare fiind echivalentă 
Para Pro 3 – Elev începător avansat. Pentru a-și păstra această calificare pilotul 
trebuia să efectueze minim 10 ore de zbor/an și 60 de decolări/an. 

 Parapanta folosită era produsă de UP International GmbH, model Makalu3, 
mărimea M, identificată cu seria XB33-07-1-132-2947. 

LOC DECOLARE 

LOC FILMARE 
LOC ACCIDENT 
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Fig. 3 – Etichetă parapantă 

 Comisia de investigație a a măsurat porozitatea materialului în zona bordului 
de atac folosind porozimetrul tip MK 1. De asemenea au fost verificate suspantele  
și comenzile parapantei, nefiind găsite neconformități. 

 

Fig. 4 – Măsurare porozitate material parapantă 

 Verificările parapantei au condus la concluzia că aripa se afla într-o stare 
foarte bună. 
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 Comisia de investigație a recuperat altimetrul folosit de către pilot. Acesta era 
un dispozitiv marca IQ-ALTO, având seria 01135603. A fost accesată memoria 
dispozitivului și au fost găsite înregistrate 23 de zboruri. 

Zboruri efectuate în anul 2017: 

Data Rată max. urcare Rată max. coborâre Altitudine max. Timp  
30.08.2017 1.6 -8.3 1527 01:15:01 
21.08.2017 1.1 -1.1 163 00:50:54 
20.08.2017 1.8 -1.4 229 01:54:00 
20.08.2017 0.9 -1.1 171 00:29:00 
19.08.2017 0.5 -0.9 101 00:04:44 
18.08.2017 2.5 -1.5 256 01:03:53 
17.08.2017 1.5 -2.2 212 02:00:44 
15.08.2017 1.5 -1.9 163 01:20:12 
28.02.2017 2 -2.6 478 00:13:57 

 

 Zboruri efectuate în anul 2016: 

Data Rată max. urcare Rată max. coborâre Altitudine max. Timp  
20.12.2016 1.8 -1.1 115 01:27:58 
13.12.2016 1.1 -1.4 137 00:37:52 
07.12.2016 1.5 -1.4 350 01:04:26 
19.10.2016 3.2 -3.5 1156 00:27:38 
18.10.2016 2.2 -1.7 1008 00:52:23 
18.10.2016 3.8 -2.5 1073 00:39:12 
18.10.2016 0.7 -3.4 548 00:04:44 
05.10.2016 3.9 -3.9 1166 00:43:55 
04.10.2016 0.7 -2.8 877 00:21:34 
20.04.2016 2.7 -3.2 692 00:42:52 
20.04.2016 2.5 -3.2 549 00:40:02 
03.01.2016 1.5 -3.3 580 00:16:12 
03.01.2016 0.1 -2.6 363 00:10:10 
01.01.2016 2 -2.3 565 00:48:20 

 

 Comisia de investigație a discutat cu un membru al familiei care a declarat  
că pilotul își desfășura activitățile de zbor în zona de coastă, lucru confirmat  
și de analiza zborurilor efectuate în anul 2017, unde se observă că altitudinea 
maximă a fost de 478 m. 
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Ultimul zbor înregistrat de dispozitiv a fost zborul accidentului. 

   

Fig. 5 – Ultimul zbor înregistrat  

 Datele înregistrate arată că altitudinea maximă la care a ajuns parapanta  
a fost de 1527 m, viteza verticală maximă la urcare +1,6 m/s iar viteza verticală  
la maximă coborâre -8,3 m/s. 

Viteza verticală maximă la urcare de +1,6 m/s arată că la momentul respectiv 
curenții ascendenți nu aveau o valoare semnificativă care să influențeze producerea 
accidentului. 

3. CONCLUZII  

Comisia de investigație a efectuat analiza accidentului pe baza filmării care  
a fost pusă la dispoziția comisiei. 

Analizând dinamica zborului, se observă că în momentul în care pilotul a inițiat 
virajul la dreapta viteza de înaintare a acestuia era foarte mică, fapt confirmat  
și de poziția corpului pilotului care era înaintea parapantei (Fig. 6).  

Pentru a efectua un viraj la dreapta, pilotul parapantei având comenzile  
în zona de croazieră, trebuie să frâneze partea pe care vrea să vireze,  
și să accelereze partea opusă.  

Ca dinamică, în cazul de față, pilotul ar fi trebuit să ridice mâinile  
pentru a imprima viteză aripii, după care să tragă de comanda dreaptă mai mult 
decât cea stângă pentru a vira parapanta spre dreapta. 
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Fig 6 -  Efectuare viraj la dreapta 

În imaginile înregistrate se observă cum pilotul a inițiat virajul pe partea 
dreaptă (Fig. 6), unghiul de incidență al aripii s-a mărit, semn că aripa a fost frânată 
prea mult, bordul de fugă s-a curbat moment în care aripa și-a pierdut portanța 
(Fig.7). 

  
Fig. 7 – Pierderea portanței 

 După pierderea portanței, pilotul a ridicat mâinile din reflex, bordul de atac  
al aripii s-a accelerat, iar bordul de fugă s-a îndreptat (Fig. 8). În înregistrare  
se observă cum aripa continuă mișcarea de accelerație spre față, însă semi-aripa 
dreaptă se închide, acest lucru s-a produs deoarece pilotul a ridicat mâinile asimetric, 
iar semi-aripa dreaptă s-a accelerat mai mult decât semi-aripa stângă (Fig. 8). 

    
Fig. 8 – Recuperare și intrare în asimetrică 
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După intrarea în asimetrică, aripa se rotește în jurul axei sale verticale  
pe partea închisă după care se deschide (Fig. 9).  

    
Fig. 9 – Rotație aripă 

Poziția în care aripa s-a deschis (aripa și pilotul aflându-se aproximativ  
la acelați nivel în plan orizontal) și înălțimea mică la care se afla nu i-au mai permis 
pilotului să recupereze controlul parapantei. 

  

Fig 10 –Poziția în care se alau pilotul ți aripa în momentul deschiderii aripii 

Constatări: 

1. Pilotul deținea licență de pilot parapantă eliberată de Hang Gliding Federation  
of Australia, în termen de valabilitate. 

2. Verificările parapantei au condus la concluzia că aripa se afla într-o stare foarte 
bună. 

3. Analizând zborurile efectuate în anul 2017 se observă că pilotul își desfășura  
de obicei activitățile de zbor în zona de coastă. 

4. Viteza verticală maximă de +1,6 m/s arată că în ziua accidentului,  
la momentul producerii acestuia, curenții ascendenți nu aveau o valoare 
semnificativă care să influențeze producerea accidentului. 

5. În momentul în care pilotul a inițiat virajul pe partea dreaptă, datorită vitezei mici 
de înaintare pe care aripa o avea la momentul respectiv, unghiul de incidență  
al aripii s-a mărit, bordul de fugă s-a curbat, moment în care aripa și-a pierdut 
portanța. 
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Cauza producerii accidentului: 

Cauza producerii accidentului este manevrarea necorespunzătoare  
a comenzilor parapantei în momentul executării unui viraj la dreapta, ceea ce a dus 
la pierderea portanței aripii și ulterior la intrarea în asimetrică.  

 

4. RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ 

 În urma acestui accident comisia de investigație nu emite nicio recomandare  
de siguranță. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţie: Documentele şi obiectele de analiză folosite pentru intocmirea Raportului  
de investigaţie privind siguranţa zborului sunt confidenţiale şi sunt arhivate la Centrul  
de Investigaţie şi Analiză pentru Aviaţia Civilă, conform prevederilor legale.   
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