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Introducere 
 

Am început să zbor în 1985. La început am activat în domeniul 
paraşutismului, iar treptat am trecut la zborurile cu parapanta. De la început am fost 
pasionat de paraşutele circulare. Am strâns multe informaţii tehnice, am urmărit 
rapoartele şi anchetele din domeniu, am studiat literatura de specialitate şi am vizionat 
un număr mare de  înregistrări video. Am multe sute ore zburate cu parapanta, de 
două ori am fost nevoit să utilizez rezerva. Deoarece am lucrat câţiva ani la 
dezvoltarea unei paraşute de rezervă am efectuat multe salturi, iar ca invitat la diverse 
evenimente aviatice am executat multe deschideri demonstrative. Astfel – cel puţin cu 
ştirea mea – în Ungaria am cele mai multe utilizări de paraşută de rezervă. Am peste 
50 de deschideri, am testat multe tipuri de rezerve în fel de fel de situaţii. Ultima dată 
am testat împreună cu soţia mea o rezervă pentru zborurile în tandem. Pe lângă 
deschiderile efectuate de mine am coordonat la diferite cursuri antrenamentele pentru 
utilizarea rezervelor ( 50-60 deschideri).  
Problema este foarte complexă, dar încerc să scriu despre toate aspectele esenţiale. 
Susţin, că nu sunt două situaţii identice, nu există “reţete sigure” pentru soluţionarea 
situaţiilor ivite. Scopul meu principal este să vă stimulez să adunaţi şi să asimilaţi cât 
mai multe informaţii, să vă antrenaţi, ca într-o situaţie de pericol real să luaţi decizii 
corecte. 
Paraşuta de rezervă ( în continuare: rezerva) îţi oferă o şansă reală să nu te accidentezi 
grav în cazul în care aripa devine nefuncţională. Sunt ţări unde rezerva este o 
componentă obligatorie a echipamentului de zbor. Majoritatea piloţilor de parapanta 
sunt de acord cu utilizarea rezervelor, şi încet – încet devin conştienţi că degeaba 
achiziţionează o rezervă, dacă nu ştiu cum să o folosească în caz de pericol. Un pilot, 
care zboară de plăcere, în condiţii favorabile, ajunge foarte rar în situaţia să fie nevoit 
să deschidă rezerva, în schimb piloţii de performanţă, piloţii acro, care zboară la 
limită apelează destul de frecvent la rezervă. Cunoştinţele lor teoretice şi practice ar 
trebui să fie profunde, şi să fie echipaţi adecvat. 
 

Cum să fie rezerva? 
 
Întrebarea “tubi or not tubi?” nu mai este actuală, se pune însă întrebarea ce fel de 
rezervă să cumpărăm, cum să ne pregătim teoretic şi practic, ca în situaţii reale să 
acţionăm promt şi corect. 
Rezervele circulare par foarte simple, construcţia lor nu pare a fi prea complexă. În 
realitate aceste rezerve sunt rodul unor dezvoltări dealungul deceniilor, punctul lor de 
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plecare  fiind paraşuta rotundă semisferică, care la rândul ei a trecut prin foarte multe 
faze  până s-a ajuns la construcţia actuală.  
Astfel s-a ajuns la cea mai răspândită variantă: rezerva rotundă cu suspantă centrală, 
aşezată într-un sac de pliaj (container), cu aruncare manuală. Pe piaţă mai sunt şi alte 
variante, de exemplu aruncarea rezervei este automatizată cu arcuri sau rachete, dar 
aceste variante nu sunt populare în cercul parapantiştilor. În acest articol nu scriu 
despre rezervele de altă formă, pentru piloţii de rând nici nu propun utilizarea lor. În 
literatura de specialitate găsim articole cu tematica rogallo vs. rezerva rotundă.   
 Deci, ce fel de rezervă recomand? Recomand rezerva rotundă, cu suspantă centrală şi 
cu aruncare manuală. Există mulţi producători cu multe modele, de exemplu în revista 
Gleitschirm Magazin apar testele comparative la 74 modele produse de 18 firme. 
Trebuie să ştim că fiecare sistem de testare pune accent pe câte o caracteristică. Sunt 
sisteme în care criteriul de bază este timpul de deschidere, altele pun accent pe viteza 
de coborâre sau stabilitate, etc. De multe ori vitezele de coborâre la încărcarea 
maximă date de producători nu sunt reale (sunt mai mici decât în realitate). 
 

 
 
Testele DHV limitează viteza de coborâre la 6,8 m/s, cea ce corespunde unei căderi 
libere de la 2,36 m (aprox. un etaj de bloc- not. traducătorului). Din experianţă spun 
că un pilot antrenat adecvat poate ateriza pe un teren favorabil (de exemplu o 
suprafaţă netedă înierbată) cu 6 – 6,5 m/s fără să se accidenteze. Dacă după 
deschiderea rezervei mai ai timp şi chef să verifici variometrul şi valorile indicate sunt 
sub 6 m/s (cădere de la 1,83m) n-ai dat banii degeaba pe rezervă. Deoarece rezervele 
sunt utilizate foarte rar (şi atunci în condiţii diferite), nu avem o bază reală de 
comparaţie între modele.  
Nu sunt adeptul rezervelor cu suprafaţa prea mică (sub 30 mp). Acestea salvează doar 
viaţa pilotului. Producătorii argumentează reducerea suprafeţei rezervei prin obţinerea 
unori timpi de deschidere foarte mici. Au perfectă dreptate, dar în situaţii reale foarte 
rar depinde viaţa pilotului de timpul de deschidere diminuat cu 1 – 2 s, în schimb 
după deschiderea rezervei contactul cu solul este 100% inevitabil. Sunt alte soluţii 
tehnice care reduc timpii de deschidere (de exemplu utilizarea voalurilor duble), fără 
creşterea vitezelor de coborâre. Sunt variante de rezerve care au pe voalura fante care 
generează o viteză orizontală şi asigură (între limite destul de restrânse) dirijabilitatea 
rezervei. 
Rezervele cu suspantele şi chingile lungi au timpii de deschidere mai mari, deoarece 
timpul necesar pentru întinderea lor reprezintă un procent mare din timpul total de 



deschidere. Suspantele prea scurte influenţează negativ stabilitatea şi suprafaţa 
proiectată. 
Am întâlnit multe cazuri în care am găsit chingi de legătură şi pe seletă şi pe 
suspantele rezervei. Deoarece aceste chingi sunt cusute, majoritatea piloţilor le leagă 
între ele, mărind astfel lungimea ansambului chingi – suspante. Creşte timpul de 
deschidere şi aruncarea la o distanţă mai mare a rezervei necesită o forţă mai mare. 
Aceste chingi ar trebui să fie detaşabile. 
Nu vreau să intru prea mult în detalii tehnice, în concluzie putem spune: crearea unei 
rezerve este o activitate foarte complexă de proiectare pentru găsirea unor 
compromisuri, urmată de multe testări, pe deasupra în cazul rezervelor circulare 
simulările pe calculator nu sunt concludente. 
Producătorii consacraţi, care sunt de mulţi ani pe piaţă reprezintă o oarecare garanţie. 
Să nu achiziţionaţi rezerve prea vechi sau de la producători “no name”. În general 
durata de utilizare a unei rezerve este de 10 ani, dar sunt şi producători care dau o 
garanţie de 25 ani pe produsele lor cu verificări periodice din 5 în 5 ani. Dacă 
împărţim la 10 preţul unei rezerve moderne, ne dăm seama că, cheltuielile anuale 
pentru siguranţa noastră nu sunt chiar atât de mari.  
O altă piesă importantă este capota sau sacul de pliaj (containerul interior), în care 
este aşezată voalura pliată. Nu se vor folosi containere interioare cu formă de sac ci 
numai containere tip plic, la care fiecare latură se deschide, eliberând rapid voalura. 
Laturile sunt blocate într-un singur punct cu ajutorul suspantelor.  
 

 
 

Este bine să avem la noi un container de rezervă, mai ales dacă facem acro sau suntem 
într-o excursie în străinătate. Dacă la primul zbor ajungem în situaţia să deschidem 
paraşuta de rezerva, fără containerul de rezervă nu mai putem continua programul 
propus. 
Partea inferioară a containerului interior este prevăzută cu o ureche de care se leagă 
mânerul de declanşare. La rezervele care sunt amplasate în seletă, sub scaunul 
pilotului, această ureche se află pe partea laterală a containerului. Dacă mânerul de 
declanşare este prevăzut cu două ştifturi de blocare, acestea să fie curbate.  



Rezerva trebuie să intre fix în seletă sau în containerul exterior (nici prea lejer, nici 
prea strâns). Nu se recomandă legarea containerului interior de paraşuta de rezervă 
prin intermediul unui şnur. Într-adevăr, astfel nu se mai pierde containerul interior, 
dar această soluţie compromite deschiderea rezervei. 
 

 
 

 
 
Consider, că aceste detalii tehnice sunt foarte importante. O rezervă proapăt 
achiziţionată (nouă sau la mâna a doua) trebuie pliată. Montarea rezervei în seletă va 
fi efectuată de către un specialist în domeniu, care este în măsură să stabilească 
compatibilitatea (sau incompabilitatea) subansamblelor. Chingile rezervei să fie legate 
de seletă în două puncte, la nivelul umerilor, deoarece această fixare asigură poziţia 
favorabilă a pilotului la contactul cu solul. 
Mânerul de declanşare (cu o culoare stridentă) trebuie să fie vizibil şi uşor de prins. 
Amplasarea rezervei într-un buzunar  lateral al seletei este varianta cea mai frecventă. 
Personal, agreez şi soluţia cu containerul frontal. Fiecare soluţie prezintă avantaje şi 
dezavantaje. De exemplu, containerul frontal asigură accesul cel mai uşor la mânerul 
de declanşare dar îngreunează zborul activ, amplasarea rezervei sub scaunul seletei 
necesită chingi foarte lungi etc. 
În anumite situaţii se pune problema dotării cu două rezerve. Sunt piloţi care zboară în 
situaţii extreme, piloţi de încercare, piloţi care concurează cu aripi extreme în condiţii 
meteo nefavorabile, şi care se echipează cu două rezerve. Astfel, în anumite cazuri, 



cresc şansele de supravieţuire (căderea pilotului în cupolă, suspante înfăşurate pe 
corpul pilotului, aterizare în “V”, etc) 
Deci, cumperi rezerva, un specialist rezolvă problemele de compabilitate cu 
echipamentul deja existent, întretimp înveţi şi plierea ei. Da, înveţi! Deşi plierea 
anuală va fi executată obligatoriu de un specialist autorizat sunt situaţii în care suntem 
nevoiţi să pliem parţial rezerva, de exemplu la transport se deschide accidental 
containerul, se udă rezerva şi trebuie pusă la uscat etc.  
Sunt producători care prescriu plierea rezervei de 2 – 3 ori pe an. 
 

Pregătirile pentru utilizarea rezervei 
 
Rezerva poate fi utilizată şi fără pregătirea prealabilă a pilotului, dar în cazul unui 
pilot pregătit şansele de a scăpa de accidentările grave sunt mult mai mari. Un pilot 
pregătit va lua mai rapid decizii corecte pe care le va executa corect.  
Pregătirea piloţilor constă dintr-o pregătire teoretică şi una practică. Cunoştinţele 
teoretice se dobândesc din literatura de specialitate, de pe internet sau prin 
frecventarea  
unor cursuri.  
 

 
 
Cunoştinţele practice  

 
Cluburile mai serioase organizează anual, la începutul anului, antrenamente în săli de 
sport, unde piloţii de parapanta pot exersa cu echipamentul propriu aruncarea 
rezervei. Pilotul stă în seleta suspendată şi repetă de mai multe ori apucarea mânerului 
de declanşare şi aruncarea containerului interior. Astfel mişcările devin automate şi 
într-o situaţie reală nu se pierd secunde preţioase cu căutarea mânerului sau cu 
scoaterea unei rezerve înţepenite. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
Dealtfel se recomandă exersarea apucării mânerului la fiecare zbor. În seleta 
suspendată putem exersa şi alte tehnici, de exemplu intrarea în seletă după o decolare 
cu chingile de picior desfăcute. 
 



 
 

 
 

Este foarte util, ca piloţii să cunoască tehnicile folosite de paraşutişti la contactul cu 
solul. Dacă la contactul cu solul ne deplasăm spre înainte energia cinetică se va 
consuma prin rostogolirea pilotului, iar în cazul în care ne deplasăm spre înapoi 
pilotul va lua forma unei banane pentru a înlesni rosogolirea corpului 
 



 
 

 
 
Prin învăţarea acestor tehnici viteza de coborâre de 6 m/s nu este chiar atât de 
catastrofală. Oricum, parapantistul obişnuit cu aterizările line, va fi şocat când va 
vedea prima dată cum se apropie solul cu 6 m/s. 
  
  Pregătirea psihică 
 
Deschiderea reuşită a rezervei pe lângă factorul “noroc” (care nu poate fi influenţat) 
depinde de alţi doi factori (care depind de noi) : ce avem în container şi ce avem în 
cap. 
La aruncarea rezervei psihologia are rolul cel mai important. Putem profita de 
avantajele antrenamentului mental. Creierul uman este închis în craniu, informaţiile 
despre lumea înconjurătoare sunt primite sub forma unor impulsuri electrice. După 
prelucrarea informaţiilor, creierul compară situaţia actuală cu schemele memorate 
(amintirile) şi dă comenzi unităţilor de execuţie. Ce să facă pilotul, ca deciziile luate 
să fie corecte? În primul rând, să înveţe posibilele situaţii periculoase. Prin analizarea 
unor cazuri întâmplate, vizionarea filmelor, studierea descrierilor situaţiilor reale 
creierul memorează schemele întâmplărilor. Dar să mergem şi mai departe. Să luăm 
decizii la sol, în situaţii fictive, analizând variantele posibile. Într-o situaţie reală 
creierul va lua decizii corecte şi rapide, deoarece situaţia apărută este una cunoscută.  



Creierul nu face diferenţă între realitate şi ficţiune ( vezi: somnul). Prin închipuirea 
unor situaţii (periculoase, sau chiar decolări sau aterizări normale) şi recapitularea 
manevrelor necesare creşte gradul de pregătire al pilotului. Încercaţi şi voi, metoda 
chiar funcţionează. 
 

În ce situaţii folosim paraşuta de rezervă? 
 
Deschiderea  rezervei (ca dealtfel şi zborul) este rezultatul unei serii de decizii. Sunt 
decizii care se pot lua la sol, dar sunt decizii care se pot lua numai în aer. O asfel de 
decizie, foarte grea, este stabilirea necesităţii deschiderii rezervei. Nu trebuie să 
uităm, că aterizarea cu o parapantă redresată este mult mai puţin periculoasă decât 
coborârea cu rezerva, deci deschiderea nejustificată a rezervei este o decizie greşită. 
O decizie şi mai greşită este aruncarea întârziată a rezervei, care sub o anumită 
înălţime nu se mai deschide. Nu se pot stabilii reguli deoarece nu sunt două cazuri 
identice. Criteriile principale de care trebuie să ţinem cont sunt: starea parapantei, 
înălţimea faţă de sol (sau timpul disponibil). Decizia este influenţată şi de experianţa 
pilotului, tipul rezervei, configuraţia terenului, intensitatea vântului, etc… 
La evaluarea stării parapantei apar două întrebări: aripa este capabilă să zboare mai 
departe şi dacă rămâne manevrabilă? Dacă răspunsul este “da” la cele două întrebări, 
situaţia nu este gravă, aterizarea este mai sigură cu parapanta. Dacă situaţia este foarte 
gravă, de exemplu ruperea suspantelor, ciocniri, spirală necontrolată etc. nu avem 
prea multe variante, fără întârziere vom deschide rezerva.  
Dar ce facem dacă ne situăm între cele două extreme, adică între “situaţia nu este 
gravă” şi “situaţia este foarte gravă”? La luarea deciziei un criteriu de bază este 
înălţimea faţă de sol, adică timpul disponibil. La o închidere asimetrică nu prea ne 
gândim la deschiderea rezervei, ci începem manevrele pentru redeschiderea voalurii. 
Deşi, dacă evenimentul se întâmplă la joasă înălţime ar fi util să ne gândim la rezervă, 
deoarece de exemplu la încâlcirea urechii între suspante aripa intră într-o spirală de 
coborâre cu pierdere mare de înălţime. 
O greşeală foarte frecventă este că în situaţii extreme pilotul se concentrează la 
rezolvarea problemei, execută manevre de redresare şi nu observă pierderea înălţimii. 
Paraşutiştii folosesc un dispozitiv automat, care la o înălţime setată (ex. 300m) 
controlează viteza de coborâre. Dacă viteza de coborâre depăşeşte o anumită valoare 
(ex. 15m/s) rezerva se deschide automat.  
Sfatul meu este să trasăm o linie roşie fictivă la înălţimea de 100 m. Pe parcursul 
zborului trebuie să ştim în orice moment dacă suntem deasupra sau sub linia roşie. 
Dacă se întâmplă un incident sub linia roşie deciziile se vor lua foarte rapid.  
 
 

 
Aruncarea rezervei  

 
Dacă pilotul este în posesia cunoştinţelor teoretice şi practice necesare, deschiderea 
rezervei nu crează probleme. Rezerva se va arunca cu o forţă cât mai mare, şi cât mai 
departe, astfel suspantele se vor întinde rapid , şi deschiderea se va produce repede.  
În cazul unei rotiri relativ lente rezerva se va arunca în direcţia rotirii evitându-se 
astfel înfăşurarea suspantelor. Într-o spirală cu viteza mare, după acţionarea mânerului 
de declanşare forţa centrifugă va  înlesni deschiderea foarte rapidă a rezervei.  
În cazul ciocnirilor în aer ( de cele mai multe ori se încâlcesc suspantele ) pilotul care 
se află mai sus ar trebui să deschidă primul rezerva. Dar deoarece nu ştii dacă pilotul 



celălalt are rezervă sau dacă îi trece prin cap să o deschidă eu vă sfătuiesc să nu ezitaţi 
şi să vă deschideţi urgent rezerva.  
O altă situaţie, deloc uşoară, este când pilotul cade în propria cupolă (aripă), şi 
suspantele se înfăşoară pe corpul lui. În asemenea situaţii se va folosi un cuţit special 
pentru tăierea suspantelor. Acest cuţit este foarte util şi în cazul în care se agaţă 
picioarele pilotului între suspante. Chiar dacă se deschide rezerva aterizarea cu viteza 
de 5-6 m/s cu capul în jos este foarte periculoasă. Dacă containerul cu rezerva se agaţă 
între suspantele parapantei, vom încerca să-l tragem înapoi şi să-l mai aruncăm odată. 
 

Coborârea cu rezerva 
 
După deschiderea rezervei să nu uităm, că în continuare coborâm şi aterizăm cu un 
sistem format din două cupole. Dacă rezerva este suficient de mare, alternativa cea 
mai sigură ar fi folosirea carabinierelor care permit dezlegarea (largarea) parapantei. 
Aterizarea cu rezerva va fi mult mai sigură. Dacă parapanta se redeschide chiar şi 
parţial cele două cupole se vor aşeza în „V”. Viteza de coborâre creşte la 9 – 10 m/s, 
apar rotiri şi pendulări, deci aterizarea devine extrem de periculoasă. Deoarece 
parapanta este legată de seletă în centrul de greutate iar rezerva are punctele de 
legătură la nivelul umerilor, pilotul ajunge în poziţie culcată, poziţie foarte 
defavorabilă la contactul cu solul. 
 

 
 
 
Deci, dacă avem timp suficient la dispoziţie vom aduna voalura parapantei. Această 
operaţie fără mănuşi este foarte dureroasă, deoarece suspantele pot provoca tăieturi şi 
arsuri destul de grave.  
Dacă suspantele parapantei nu sunt răsucite sau prea încâlcite şi se află în câmpul 
vizual al pilotului închiderea voalurii se va face prin tragerea B-urilor sau A-urilor. 
Prima variantă asigură o stabilitatea mai mare iar a doua necesită un efort mult mai 
mic. În cazul în care suspantele sunt răsucite se va trage de comenzi (prin scurtări 
repetate) până la angajarea aripii, sau vom încerca orientarea aripii spre rezervă prin 
acţionarea unei comenzi. 
O altă variantă, relativ simplă ar fi să tragem de 1-2 suspante de la bordul de fugă 
până reuşim să prindem voalura. Metoda este sigură, dar apar smucituri destul de 
intensive. O dată m-am tăiat la un deget, deşi am avut mănuşi de protecţie şi am ştiut 
ce mă aşteaptă. 
Din cauza acestor smucituri apar oscilaţii (pendulări), care înlesnesc acoperirea 
pilotului cu voalura parapantei, cea ce îngreunează aterizarea. 
Dacă suspantele sunt răsucite pe o lungime mare, metodele prezentate mai sus nu 
funcţionează. Sistemul se poate intra în rotaţie, blocând şi mai tare suspantele. 



Singurele soluţii sunt largarea (dacă carabinierele permit) sau tăierea suspantelor, 
altfel vom ateriza în “V”. 
 

 
 

 

 
 
Presupunem că am adunat voalura parapantei şi ne apropiem de sol. Cine a participat 
la antrenamente va lua uşor poziţia optimă: picioarele apropiate, întinse, îndoite doar 
puţin, uşor pretensionate. Cu o mână ţinem parapanta adunată, cu cealaltă mână ţinem 
chinga rezervei deasupra capului, sau cu ambele mâini ţinem voalura adunată. 
Plăminii să fie umpluţi cu aer, gura închisă (aerul din plămâni amortizează şocul n. 
trad.). Dacă în momentul contactului cu solul avem posibilitatea să tragem brusc de 
chingile rezervei şocul va fi mai mic.  
Prin rostogolirea corpului spre înainte se va consuma energia cinetică şi se reduce 
forţa de impact, iar dacă suntem traşi spre înapoi, tot prin rostogolire încercăm să 
reducem şocul. În cel de al doilea caz coloana pilotului va fi protejată de protectorul 
seletei. În nici un caz să nu încercăm să rămânem în picioare şi să nu punem mâinile 
jos, degetele şi încheieturile cedează foarte uşor. 
 
 

Concluzii 
 
Ce sfat pot să dau unui pilot care execută zboruri cu risc mărit? 
Să achiziţioneze o rezervă de calitate (sau chiar două). Să apeleze la un specialist care 
să monteze rezerva în seletă, să o verifice şi să o replieze anual. Să utilizeze 



carabiniere care permit dezlegarea rapidă a parapantei de la seletă, să poarte mănuşi şi 
echipamentul personal să conţină un cuţit special pentru tăierea suspantelor. O rezervă 
semisferică cu fante, deci dirijabilă, măreşte mult şansele pilotului de a scăpa fără 
lezuini mai serioase. Să participe periodic la antrenamente unde se exersează tehnicile 
de rosogolire, aruncarea rezervei sau să participe la cursuri unde se execută deschideri 
de rezerve în condiţii de securitate maximă, totodată să nu ignoreze nici pregătirea 
teoretică.     
 
  
În încheiere am vrut să vă urez aterizări line cu rezerva, dar m-am răzgândit şi vă 
doresc să nu ajungeţi niciodată în situaţia să aplicaţi în practică cunoştinţele 
dobândite în domeniul paraşutelor de rezervă. 


