Авиошоу

Червените
стрели по
време на една
от култовите
си фигури
(сн. Ал. Младенов)

БИАФ 2007
Народът го е казал много добре – като
няма риба, и ракът е риба. Тоест, като нямаме друго авиошоу БИАФ-ът, с каквото
и да е качество, е единственото е единственото място където може да видим
сериозна авиация. Това е така, но няма
как ние в „Клуб КРИЛЕ”, да си изкривим
душата и да не кажем, че този БИАФ бе
най-силният от 2002 г. насам. С две думи,
имаше много какво да се види в небето
над Пловдив на 5 и 6 септември, но има и
още много какво да се направи, за да се
достигне нивото на първите три БИАФ-а.
Традиционната формула бе спазена и
тази година – авиошоуто да се проведе
на летище Пловдив в дните около наци-

оналния празник 6 септември. Всичко
започна в следобеда на 3 септември, когато пристигна френската демонстрационна група Patrouille de France в състав
на 11 синьо-червени учебно-тренировъчни самолети AlphaJet и два транспортни
самолета
C-160 Transall

(доволно екзотична гледка за България).
Заедно с това фирмите участнички вече
строяха големите си щандове, но за бизнес страната на шоуто ще поговорим понадолу.
Денят 4 септември бе замислен като
медиен ден, на който журналистите трябваше да станат свидетели на тренировката на френската демонстрационна група
и на пристигането на англичаните от Red
Arrows („Червените стрели”). Тренировката на французите започна в ранния
следобед и смело можем да заявим, че
с това шоуто стартира, тъй като вратите
на летище Пловдив (от недоглеждане или
не) бяха широко отворени и обикновените
хора станаха свидетели на показните излитания и кацания. По-късно пристигнаха
и „Червените стрели”. Думата „пристигнаха“ е доста слаба, за да опише ефектното
прелитане на малка височина на деветте червени учебно-тренировъчни
Hawk. След тях дойдоха и

Пълномащабният макет на Eurofighter бе
сред основните атракции на шоуто
(сн. Кр. Грозев)
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Свилен Иванов отново е на
световно ниво (сн. Ал. Младенов)

два британски гиганта C-17 Globemaster.
Официално шестият БИАФ бе открит
на 5 септември в 10,30 ч. сутринта със
символичен полет на репликата на първия серийно строен самолет в България
- ДАР-1. Час по-късно към небето се понесоха деветте британски самолета и по
скромното ни мнение това бе кулминацията на целия фестивал. Динамиката, агресивността и лекотата, която излъчваха
всяка фигура и всеки маньовър на „Червените стрели” беше на ниво, което редовият български зрител не бе наблюдавал
от 1999 г. През онази година станахме
свидетели на фантастичния пилотаж на
италианската група Frecce Tricolori.
При демонстрацията англичаните
наблегнаха и на ефектен солов пилотаж.
На 5 септември едва ли остана някой от

присъстващите, който да
не разбра защо „Червените
стрели” са може би най-добрата демонстрационна група
в света. За съжаление нейният график е един от най-натоварените и британската група беше на българска земя
едва 24 часа. Малко след 14
часа групата отлетя за следващото си представяне, което трябваше да се състои на
следващия ден.
Французите, ех, французите... Още не бяха свършили коментариите за полета
на „Червените стрели” и започнаха запуска и рулирането на леките AlphaJet от
демонстрационната група на френските
военновъздушни сили Patrouille de France.
Но с ръка на сърцето можем да признаем, че в ранния следобед френската група изпълни една наистина впечатляваща
програма, която за съжаление бе с една
идея по-слаба от английската. Малко, но
достатъчно...
Българското участие – скромно, но
сърцато. За пореден път можем да кажем
едно голямо БРАВО на о.р. полковник
Свилен Иванов (непрекъснато се акцентираше върху званието му), който с малкия червен акробатичен Pitts S-2B успя
да покаже, че и България е авиационна
страна и има какво да покаже във въздуха. Разбира се, имаше демонстрация и

на други леки самолети. Не може да отминем пилотажа в двойка на самолетите
на „Ратан” ООД и демонстрацията на пожарогасене с вертолет Ка-32 на авиофирмата „Хели Макс”. Но толкова...
През втория ден – същото, но не съвсем. Силният студен вятър бръснеше неприятно по откритото поле и край павилионите народът се редеше на опашки за
топъл чай и сгряващо кафе. Програмата
- почти същата и... малко по-различна. С
отсъствието на „Червените стрели” се губеше чарът на „конкуренцията” във въздуха, но затова пък французите се явиха на
поправителен изпит. Явно след изпълнението си предишния ден нещата са били
взети доста навътре от френския екип.
Или пък французите просто са пазели
най-доброто за накрая. Няма значение,
важното е, че публиката остана доста подоволна. Френската елегантност в пилотажа през този втори ден беше украсена
с „авиационен хъс”, който при „надхващането” с англичаните липсваше. Групата
показа най-доброто от себе си. Фигурите
елегантно преливаха една в друга, машините се престрояваха и рисуваха перфектни пана във фронт и в план. Самолетите
се разделяха по групи и се събираха и
на никой не му се искаше феерията да
свърши. Тук обаче е мястото да споменем
присъствието на министър-председателя
на Република България Сергей Станишев, който уважи празника и допринесе
за престижа на събитието.

Френската група „Патруй
дьо Франс” извърши цели три
демонстрации в дните на
фестивала (сн. Ал. Младенов)
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