
ПОВЕЧЕТО ОТ НАС СА ЗАПОЗНАТИ С ПАРАПЛАНЕРИЗМА, И ДОРИ ДА НЕ СМЕ ГО ПРОБВАЛИ 
ЛИЧНО, ИМАМЕ ПОНЕ ЕДИН “ЛЕТЯЛ” ПРИЯТЕЛ. С ПАРАПЛАНЕР МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ РАЗЛИЧНИ 
НЕЩА - ПРЕЦИЗНИ ПОЛЕТИ И ЦЕЛНО КАЦАНЕ, ПРЕЛЕТИ НА ДАЛЕЧНИ РАЗСТОЯНИЯ, ТАНДЕМНИ 
ПОЛЕТИ ИЛИ ПЪК ВЪЗДУШНА АКРОБАТИКА - Т.НАР. АКРОПАРАПЛАНЕРИЗЪМ. ИМЕННО ТАЗИ 
НАЙ-ЕКСТРЕМНА РАЗНОВИДНОСТ СЪВСЕМ НАСКОРО СТАНА ОСОБЕНО ПОПУЛЯРНА ПОКРАЙ 
НОВОПОСТАВЕНИЯ СВЕТОВЕН РЕКОРД - 281 ПЪЛНИ ЗАВЪРТАНИЯ В Т.НАР. МАНЕВРА “INFINITY 
TUMBLING” (БЕЗКРАЙНО ВЪРТЕНЕ). ПОСТИЖЕНИЕТО Е ДЕЛО НА ХОРАЦИО ЛОРЕНС - ИСПАНСКИ 
ПИЛОТ, ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ В ДИСЦИПЛИНАТА, МНОГОКРАТЕН СВЕТОВЕН ШАМПИОН. А ПО-
РАДВАЩОТО Е, ЧЕ В ИСТОРИЯТА ИМА ЗАМЕСЕН И БЪЛГАРИН - ВЕСЕЛИН ОВЧАРОВ, ПРИЯТЕЛ НА 
ХОРАЦИО И ЕДИНСТВЕНИЯТ НАШ ПИЛОТ, ПРАКТИКУВАЩ АКРОПАРАПЛАНЕРИЗЪМ. 

Безкрайност + Безкрайност
Текст: Диана Петрова-Данова; Снимки: Веселин Овчаров, Хорацио Лоренс и Веселка Велчева; 
Материалът е подготвен от списание 360°

Весо се занимава с парапланеризъм от 9 години, 
започва с крос-кънтри, но когато преди три години 
отива в Непал, се запалва по предизвикателната 
страна на летенето. Половин година по-късно 
успява да усвои и най-екстремната маневра 
infinity tumbling. Обикаляйки различни летателни 
места из Европа, Весо попада в Органия (Испания), 
където се запознава със световния шампион 
в акропарапланеризма Хорацио Лоренс. Хорацио 
е всъщност братовчед на изобретателя 
на безкрайното въртене, Раул Родригес. 

Всъщност, почти цялото му семейство са 
парапланеристи, и самият той започва на 
съвсем ранна възраст, първоначално с крос-
кънтри, до 2002-ра година, когато се отдава 
изцяло на акропарапланеризма.
Двамата започват да тренират заедно, и 
постепенно в главите им се ражда идеята за 
едно приключение... 
Хорацио и Весо решават да заминат за 
Непал, където да осъществят една тяхна 
обща идея - да заснемат филм, който да 

представи приключенията им и 
света през техните очи. Хорацио, 
от своя страна, иска да опита 
да подобри съществуващия 
световен рекорд в infinity tumbling-а 
от 210 превъртания. За целта 
двамата наемат хеликоптер и 
от 5200 метра, пред свещения 
за местните хималайски връх 
Мачапучаре, Хорацио скача - и 
надминава дори собствените 
си очаквания, като прави цели 
71 пълни оборота повече от 
предишното постижение! 

ЕТО И КАКВО РАЗКАЗАХА САМИТЕ 
ТЕ ЗА АКРОПАРАПЛАНЕРИЗМА, 
ПРЕЖИВЯВАНИЯТА СИ В НЕПАЛ, 
СВЕТОВНИЯ РЕКОРД И ФИЛМА, 
КОЙТО ПРЕДСТОИ ДА ИЗЛЕЗЕ:
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Като за начало, разкажете 
ни какво е специфичното за 
акропараглайдинга, което го 
различава от класическия 
парапланеризъм?

Хорацио: Акропараглайдингът 
започва, разбира се, като негова 
разновидност, а още преди това 
е парашутизмът, и по-точно, 
когато хората започват да 
използват парашутите, за да 
скачат от планини и отвесни 
стени, не само от самолети. 
Впоследствие парашутите се 

усъвършенстват, пилотите развиват 
уменията си и започват да летят, 
не просто да падат. Започват и 
експериментите с различни фигури - 
през 1999 г. Раул Родригес въведе една 
нова маневра, която изведе акрото 
на съвсем ново ниво. Преди това, 
когато се правеше оборот, пилотът 
се завърташе около крилото, а това, 
което въведе Раул, беше крилото 
да се върти около пилота. Всички 
последващи фигури бяха следствие от 
това откритие. Така и самият спорт 
стана много по-забавен и зрелищен.

Весо: Има двадесет вида трикове, 
можеш да правиш и комбинации от 
тях, да преминаваш от единия в 
другия, като използваш енергията на 
крилото, и направо танцуваш. При много 
спортове има такива комбинации, но 
при тях става дума само за няколко 
завъртания, докато при акрото за 3000 
или 5000 метра можеш да направиш 
един невероятен танц, с много енергия. 
Изпитваш силно претоварване, има 
скорост и динамика и е адски красиво 
като изживяване, тъй като си много 
нависоко от земята. 



Как стигнахте до идеята за филма 
“Infinity Himalaya”? 

Весо: С Хорацио много искахме да 
заснемем полета си, като един добър 
начин да представим спорта на хората. 
Направихме много кадри в Испания, и 
започнахме да мислим, че можем да 
направим и филм. Предложих на Хорацио 
да отидем в Непал, защото там има 
тази невероятна природа, най-високите 
хималайски планини, а също и много 
приятели, които да ни помогнат. Той 
хареса идеята и така, стъпка по стъпка, 
започнахме да осъществяваме филма. 
Подхождахме много професионално 
към заснемането на всеки един кадър, 
така че прекарахме два месеца в 
доста тежък труд. Но на финала, 
от всички места, които посетихме, 
и перспективата, от която сме ги 
видели, мисля, че филмът ще представи 
акропараглайдинга и Непал по начин, по 
който не е правен никога преди.

А опитът за подобряването на 
световния рекорд - от началото ли го 
бяхте планирали?

Хорацио: Докато си мислехме какво 
точно да включва филмът, решихме, 
че трябва да добавим нещо наистина 
значимо. Преди да заминем за Непал, 
бяхме в Турция, където започнах 
да правя собствения си рекорд в 
безкрайното въртене. Направих 60 
завъртания, което е нищо, защото 
световният рекорд тогава беше 210, 
но започнах да се чувствам доста 
комфортно и да вярвам, че е възможно 
да направя опит за подобряването му. 
Когато отидохме в Непал, първоначално 
се фокусирахме върху заснемането на 
материала. Искахме да покажем онова, 
което никой не е показвал досега. Да 
създадем пълна картина на акрото, на 

полета от всички възможни перспективи. 
В един момент наши приятели казаха, че е 
възможно да организират един хеликоптер, 
ако се чувствам готов да направя опит за 
подобряване на рекорда. Говорих със SOL 
Paragliders, които са основните ни спонсори, 
те харесаха идеята и ни изпратиха пари, и 
изведнъж нещата започнаха да се случват. 
Скочих от 5300 м, направих два опита да 
започна с маневрата, но беше много високо, 
скоростта беше невероятна, а въздухът 
е много разреден, така че глайдерът лети 
наистина бързо. За сравнение, предишният 
рекорд беше направен от 3600 метра. На 
третия опит започнах с добра маневра 
и продължих да правя завъртанията 
едно след друго. В началото беше трудно, 
защото енергията е невероятна, така че 
първите сто превъртания бяха наистина 
натоварващи. После стана по-поносимо и 
тъй като нямаше как да зная колко точно 
превъртания съм направил, реших да 
продължа, докато стигна земята. Оказаха 
се 281, със 71 повече от предишния рекорд.  
Беше наистина невероятно изживяване 
да го направя - на фона на Хималаите, на 
Мачапучаре, свещено място за местните, 
и с помощта на Весо, всичко, за което си 

бяхме мечтали, се осъществи. 

Весо: Специфичното за тази фигура - infin-
ity tumbling, е, че достигаш 6G, т.е. шест 
пъти собственото ти тегло. Най-трудно 
е овладяването на тази огромна сила, а и 
самият глайдер невинаги е в права позиция, 
движи се настрани, и ти също трябва 
да се движиш. Това е всъщност едно от 
най-важните умения - защото крилото се 
движи много бързо и динамично от ляво 
в дясно и трябва да го коригираш бързо 
и в правилния момент. Ако го изпуснеш 
и не успееш да го овладееш, то може да 
колапсира или да паднеш върху му.
Във филма самият рекорд ще бъде 
представен наред с други интервюта, 
истории и гледни точки към акрото, така 
че хората да придобият пълна представа. 
Имаме Катманду и различни културни 
места, имаме най-известното място за 
летене, също най-дълбоката долина в света, 
където за пръв път направихме акро. 
Заснели сме всичките двадесет фигури от 
изумителни гледни точки. Имаме интервю 
с най-добрата жена в акрото, Селин Барман, 
както и със Скот Мейсън, който лети с 
дивите птици, и за финал - имаме рекорда. 
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