
I  
Langevarjuhüpe 
dessantvarjuga

II 
Langevarjuhüpe 

tiibvarjuga

III 
Tandem 

langevarjuhüpe

Hind 1. 77 €
2. 77 € 

1. 199 €
2. 129 €
3. 167 €

1. 199 €
2. 229 €
3. 298 €

Hüpe Iseseisev hüpe Iseseisev hüpe

Koos instruktoriga hüpe 
(reisija on rakmetega 

instruktori külge 
kinnitatud)

Koolitus
2-3 h maapealset koolitust 

hüppega samal päeval. 
Teooria + praktilised 

harjutused.

4 h maapealset koolitust, 
hüppega erineval päeval. 

Teooria + praktilised 
harjutused + EKSAM

15 -30 min. maapealset 
ettevalmistust hüppega 

samal päeval. 

Langevarju eripära

Langevari ei ole juhitav. 
Lennukist väljahüppe koha 
valib kogenud instruktor, 

kuid maandud sinna, kuhu 
tuul kannab.

Langevari on juhitav. 
Lennukist väljahüppe koha 
valib kogenud instruktor, 
maandumiskoha valid ise 

langevarju juhtides.

Langevari on juhitav. 
Tandeminstruktor valib 

nii väljahüppe- kui 
maandumiskoha. 

Langevarju 
avanemine

Avamismehhanism käivitub 
automaatselt lennukist 

väljahüppamisel.

Langevarju avanemise 
käivitab instruktor 

lennukis.

Tandemhüppel on “reisija” 
turvaliselt instruktori külge 

kinnitatud ja langevarju 
avab instruktor.

Kõrgus 800 m Kuni 1500 m 2500 kuni 4000 m

Hüppe kestus
Vabalangemine puudub, 
avatud langevarju all ca   

2 - 4 minutit.

Esimestel hüpetel 
vabalangemine puudub, 

avatud langevarju all 
ca 5 - 7 minutit. Alates 

umbes 5.-6. hüppest 
hakkab langevarjuriõpilane 

ise oma varju avama 
ja vabalangemise aeg 

kasvab, jõudes lõpuks 40-
60 sekundini.

Vabalangemine kuni 
45 sekundit, avatud 

langevarju all ca 5 minutit.

Langemiskiirus 5 m/s (avatud varju all) 5 m/s (avatud varju all) 50 m/s (vabalangemises)

Langevarjuhüpped jagunevad kolme gruppi: 

I Langevarjuhüpe ümmarguse 
kuplikujulise varjuga ehk dessantvarjuga

II Langevarjuhüpe tiibvarjuga III Tandem langevarjuhüpe



I  
Langevarjuhüpe 
dessantvarjuga

II 
Langevarjuhüpe 

tiibvarjuga

III 
Tandem 

langevarjuhüpe

Riskid ja kellele 
sobib / ei sobi

Vigastuste tõenäosus 
(põrutused, nihestused, 

luumurrud) on 
dessantvarjuga hüpates 

kõige suurem, kuna põrutus 
maandumisel on tugevam 

ja vari ei ole juhitav (hüppaja 
ei saa ise maandumiskohta 

valida). Ei sobi halva 
füüsilise vormi korral; 

eakatele; inimestele, kellel 
on probleeme liigestega, 
põlvedega, seljaga vms.

Eeldab normaalse 
füüsilise vormi olemasolu. 

Vigastuste risk on võrreldes 
dessantvarjuga hüppega 
oluliselt väiksem, kuna 
maandumine on õige 

tegutsemise puhul pehme 
(st vähem koormav 
liigestele, põlvedele, 

seljale) ja vari on juhitav 
(võimaldab vältida takistusi 

maandumisalas, nt puud, 
ehitised, kõva betoonpinnas 

jms).

Kõige vähem riskantne valik 
– kogu hüpet juhib kogenud 

instruktor, reisijal jääb 
üle vaid elamust nautida! 

Sobib ka eakamatele ja 
näiteks füüsiliste puuetega 

inimestele.

Osaleja vanus
Minimaalne vanus 15 a. 

Noorematel kui 18-aastastel 
on nõutav vanema või 
hooldaja kirjalik luba.

Minimaalne vanus 15 a. 
Noorematel kui 18-aastastel 

on nõutav vanema või 
hooldaja kirjalik luba.

Minimaalne vanus 8 a. 
(või vähemalt nii suur 
et rakmetes püsida). 

Noorematel kui 18-aastastel 
on nõutav vanema või 
hooldaja kirjalik luba.

Nõuded osalejale

Hea tervis, kehakaal kuni 
100 kg. Tervislike seisundite 
puhul, mis võivad takistada 
hüppaja ohutut tegutsemist 

hüppe ajal, konsulteeri 
eelnevalt langevarjuhüpete 
korraldaja ja oma arstiga.

Hea tervis, kehakaal 
vahemikus 45 - 105 kg. 

Tervislike seisundite puhul, 
mis võivad takistada hüppaja 

ohutut tegutsemist hüppe 
ajal, konsulteeri eelnevalt 

langevarjuhüpete korraldaja 
ja oma arstiga.

Hea tervis, kehakaal vähem 
kui 100 kg. Tervislike 
seisundite puhul, mis 

võivad takistada hüppaja 
ohutut tegutsemist hüppe 
ajal, konsulteeri eelnevalt 

langevarjuhüpete korraldaja 
ja oma arstiga.

Teenusepakkujad, 
asukoht ja nimetused  

Kingitus.ee lehel

1. Airsport- Eesti 
Lennuklubi

Rapla, Kuusiku lennuväli 
Langevarjuhüpe ja koolitus

2. Dropzone lennuklubi 
Rapla, Kuusiku lennuväli 

Iseseisev hüpe langevarjuga 
+ video

1. Eesti Langevarjukeskus 
(skydiving.ee)  

Nurmsi, Koigi lennuväli 
Tõeline langevarjuri 

algkoolitus ning iseseisev 
hüpe

2. Eesti Langevarjuklubi 
(skydive.ee)

Rapla, Kuusiku lennuväli
Langevarjukursus ja 

iseseisev hüpe tiibvarjuga  
3. Airsport - Eesti 

Lennuklubi  
Rapla, Kuusiku lennuväli 

Langevarjuhüpe tiibvarjuga

1. Dropzone lennuklubi 
Rapla, Kuusiku lennuväli 
Tandem langevarjuhüpe 
2. Eesti Langevarjuklubi 

(skydive.ee)  
Rapla, Kuusiku lennuväli 

Tandemhüpe langevarjuga  
3. Eesti Langevarjuklubi 

(skydive.ee)  
Rapla, Kuusiku lennuväli 

Tandemhüpe langevarjuga + 
videosalvestus

Miks sarnase 
teenuse hind 

teenusepakkujatel 
erineb?

Klubid käitavad erinevaid 
hüppelennukeid (hüppajale 

erisused mugavuses, 
ajakulus); klubide tegevuse 

erinev suunitlus (sh 
edasised koolitus- ja 

arenguvõimalused ning 
instruktorite kompetentsid 

- oluline neile, kelle huvi 
pärast esimest hüpet alaga 
tegelema jääda on suurem).

Klubid käitavad erinevaid 
hüppelennukeid ja sellest 

tulenevalt erineb väljahüppe 
kõrgus ja vabalangemise 
aeg. Kas hinnas sisaldub 

videosalvestus või ei.


