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Oci
Felix Baumgartner
Felix Baumgartner és un paracaigudista i un saltador
BASE. És conegut per la peculiar perillositat de la
quantitat maniobres que ha realitzat al llarg de la
seva carrera.
Va anar a Àustria a practicar paracaigudisme i a
entrenar per a aterrar en zones petites.
Al 1999 va obtenir el rècord per a realitzar el salt
més alt des d'un edifici, al saltar des de les Torres
Petronas. Al 2003 va ser el primer en creuar el Canal
de la Mànega en caiguda lliure.
També és l'única persona que ha saltat des del pis
91, de l'edifici més alt del món, el conegut, Tapei
101.
Baumgartner treballa amb la coneguda marca Red
Bull per aconseguir el salt més alt.
Aquest nou rècord consistia en enlairar-se des d'una
càpsula suspesa d'un globus estratosfèric inflat amb
heli a més de 39 km d'alçada. Passats 90 minuts, va
arribar a l'alçada prevista i es va llençar a una
velocitat de 1166 km/h. En 4 minuts i 19 segons va
aterrar sense cap inconvenient. El salt el va realitzar
amb una vestit espacial, per suportar la pressió, el
fred i la velocitat.
Quan Baumgartner va conèixer el seu rècord, va
declarar “ A vegades hem d'arribar molt alt per veure
lo petits que som”.

Aquest repte estava previst per a uns dies abans de
quan va ser realitzat, ja que quan es disposava a
pujar a la càpsula, el salt va ser anul·lat dues
vegades consecutives a causa de les fortes ventades.
En una d'aquestes ocasions, la càpsula va patir una
petita averia, i per això, per motius de seguretat, ja
que no estaven 100% segurs van decidir avortar la
missió
D'aquesta manera, Felix Baumgartner va ser el
primer home que va superar la velocitat del so, sense
ajuda de cap motor.
Durant aquests quatre minuts, la expectació va ser
màxima. Al voltant de 150 cadenes de televisió van
emetre el salt en directe.
En la fotografia inferior dreta, hi podem observar-hi
un homenatge a Felix Baumgartner, fet a Viena
L'Austríac, va confessar els riscos d'aquest projecte,
entre ells, haver perdut la consciència o ser víctima
d'una hemorràgia cerebral. Al final, cap d'aquests
incidents es va produir.
El pròxim objectiu del paracaigudista, és superar el
rècord de temps en caiguda lliure. Actualment aquest
rècord el té Joseph Kittinger, amb 4 minuts i 36
segons, realitzat fa 52 anys enrere.
La declaració de Baumgartner sobre aquest objectiu
va ser “ Volem estendre els límits de la humanitat
una mica més”.

