Kristofóri Levente drónversenyző bemutatkozó anyaga
Kristofóri Levente 2016 decemberében kapott egy kis szobai drónt. Azzal
játszadozott bent a lakásban, amíg tönkre nem ment. Mivel érdekelte Leventét a
dolog, ezért arra a döntésre jutottunk, hogy veszünk egy komolyabb eszközt és
azzal is kipróbáljuk. Ez a fajta drón, már komolyabb felszerelés meglétét is
igényelte, mégpedig fpv szemüveg, több sávos távirányító, és jó pár akkumulátor
tekintetében. A facebook - on lévő csoportok böngészésével és rengeteg videó és
oktató anyag tanulmányozásával, magam is szert tettem a verseny drónok
építéséhez, szereléséhez szükséges tudásra. Mivel ebben a sportban, ha valami
elromlik, eltörik, mindenki maga szereli meg a gépét.
A falu melletti rétre jártunk szorgalmasan gyakorolgatni, először csak néhány
oszlop, később, kapuk és zászlók között. Már akkor szemet szúrt, hogy Levinek
nagyon jó szem - kéz koordinációja van.
Budapesten az M3 - M0 találkozásánál lévő Scania modellreptéren történt,
hogy először amikor odamentünk kipróbálni, hogy milyen is más drónosok társaságában repülni, már akkor egy
hirtelen kis összeverődött versenyen, Levi mindenkit maga mögé utasított. Olyan embereket, akik több éve űzik ezt a
sportot. (Egy öreg repülős mondta Levinek a következő alkalommal „Mi van gyerek,
jöttél elrontani a felnőttek játékát?”) Akkor határoztuk el, hogy jelentkezünk Levi élete
első komolyabb versenyére. Innen pedig mára odáig jutottunk, hogy Levente annak
ellenér, hogy még csak 12 éves, de már Magyarország legtehetségesebb verseny
drónosa ként tartják számon. A legutolsó Bajnoki futamot megnyerve, sikerült
kvalifikálnia magát a 2018 – as kínai drón világbajnokságra. Itt azért azt meg kell
említenem, hogy jelenleg is 18 év alatti a világbajnok, tehát a fiatalok ebben a
sportban nagyon nagy előnyt tudnak magukénak az idősebb
versenyzőkkel szemben!
Mivel eddig is nagyon fontos volt, hogy mindig a legújabb, legmodernebb
alkatrészek legyenek beleépítve Levente gépeibe, ezért sajnos mint
minden technikai sportban, itt is igen nagy összegeket emészt fel a gépek
szervizelése és építése. Jelenleg 3.db gép készül a VB-re, mivel ha
valamelyik megsérül, vagy tönkre megy, adott helyzetben nem lehet
azonnal javítani, ezért van szükség tartalék gépekre.
Levente eddigi eredményei :
·
·
·
·
·
·

2017 - II. Borsodi RC Multikopter FPV versenysorozat 3 forduló összesítet II. Hely
2018 - I DRH Hungaroring FPV Kupa III. Hely
2018 - ll. DRH futam Laktanya kupa ll. Hely
2018 - lll. DRH futam Hajduszoboszló I. Hely
2018 - lV. DRH futam Sajóörös l. Hely
2018 - Sajóörös Multikopter FPV Air Race I. Hely
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link a Világbajnokság weboldalához : https://faidroneworld2018.aero/
link Levente facebook oldalához : https://m.facebook.com/L3wii-fpv-Racing-209480736390980/
Levi youtube csatornája : https://www.youtube.com/channel/UCyhuJ-XwyHROr_zQOkHSdnA
Köszönöm megtisztelő figyelmét.
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