
Повечето от нас сме запознати с парапла-
неризма, и дори да не сме го пробвали сами-
те ние, имаме поне един “летял” приятел. 
Факт е обаче, че съвсем наскоро останах-
ме страхотно учудени - и изключително 
изумени, когато научихме за неговата още 
по-екстремна разновидност, акропараплане-
ризма. Още повече се впечатлихме, защото 
конкретният повод беше съвсем наскоро 
поставеният нов световен рекорд в дисци-
плината - 281 завъртания, или т.нар. мане-
вра “infinity tumbling” . Накрая вече съвсем не 
знаехме къде се намираме, защото в цялата 
тази работа се оказа забъркан и българин. 

Веселин Овчаров се занимава с парапланеризъм 
от 9 години, първоначално с крос-кънтри, но 
впоследствие се преориентира към много по-
предизвикателната страна на летен 
     ето. Интересът му към акрото се заражда 
преди три години в Непал, и само половин година 
по-късно той е толкова запален, че след упорити 
тренировки успява да усвои и най-екстремната 
маневра infinity tumbling (в превод, бекрайно 
въртене). Обикаляйки различни летателни мес-
та из Европа, Весо попада и в Органия (Испания), 
където се запознава с световния шампион в 
акропарапланеризма Хорацио Лоренс. Двамата 
започват да тренират заедно, Весо му разказва 

за преживяванията си в Непал, и в главите на 
двамата се ражда идеята за едно приключение... 

Но преди това - Хорацио всъщност е братов-
чед на изобретателя на безкрайното вър-
тене, Раул Родригес. И, както се оказва, почти 
цялото му семейство се занимава с парапла-
неризъм, а самият той започва още на съвсем 
ранна възраст. Първоначално и той - с крос-кън-
три, заниманията с което прекратява през 2002 
година, когато се отдава изцяло на акропарапла-
неризма. Днес е един от най-добрите пилоти в 
тази дисциплина, световен шампион, а от де-
кември миналата година - и световен рекордьор. 

Как се случва всичко? Двамата с Весо решават 
да заминат за Непал, където между летене-
то искат да осъществят и една друга тяхна 
идея - да заснемат филм, който да представи 
приключенията им и светът 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 ме-
тра, пред свещения за местните хималайски 
връх Мачапучаре, Хорацио скача, и успява да 
надмине дори собствените си очаквания, като 
осъществява цели 71 пълни оборота повече от 
предишното постижение! 

Кадрите, които заснемат момчетата - както 
и самото постижение и изживяване, са уникал-
ни. В момента и двамата са в България, където 
материалът се монтира във филм с работно 
заглавие “Infinity Himalaya”. Освен конкретния 
скок и подобряваето на рекорда, филмът ще 
включва още интервю и уникални кадри с англи-
чанина Скот Мейсън, пионер в летенето с хищни 
птици, както и с най-добрата жена в акрото, 
Селин Барман. И още - изумителни гледни точ-
ки на заснемане на всяка една от 20-те фигури 

в акродисциплината, и всичко това на фона на 
впечатляващите хималайски върхове, природа, 
култура, живот... Тепърва за филма предстоят 
множество представяния в телевизии, между-
народни фестивали, тематични списания... 

Звучи наистина впечатляващо, въпреки чисто ор-
ганизационните трудности, през които е трябвало 
да преминат Весо и Хорацио - най-малкото, защото 
не са били разполагали с екипа, който обикновено съ-
пътства подобни мащабни начинания. Екипировка-
та, с която осъществяват полетите, е на бразил-
ската компания SOL Paragliders, за която са пилоти 
и двамата. А днес Хорацио може да се похвали и че 
вече съвсем 
официално е и 
част от екипа 
на Red Bull и те-
хен пилот. Мо-
жем само да им 
пожелаем още 
повече успехи - 
до безкрай! 

Защото 
в небето 
няма граници... 

Световен рекорд в дисциплината 
акропарапланеризъм с българско участие

Infinity+Infinity
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