PATVIRTINTA
Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 2-215
(Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus
2021 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 2-50 redakcija)

Prašymas balionų instruktoriaus FI(B) kvalifikacijai gauti
Application and report form for the balloon instructor FI(B) assessment of competence (initial issue)
1. Pareiškėjo asmeninė informacija
Applicant’s personal details

Vardas:

Pavardė:

First name(s):

Last name(s):

Adresas:

SPL licencijos Nr.:

Address:

SPL licence No:

Gimimo data:

Sveikatos pažymėjimo Nr.:

Date of Birth:

Medical certificate No.:

Telefono Nr.:

Sveikatos pažymėjimas galioja iki:

Phone No.:

Medical certificate validity:

El. paštas:

Sveikatos pažymėjimo apribojimai:

E-mail:

Medical limitations:

Data:

Pareiškėjo parašas:

Date:

Signature of applicant:

2. Licencijos duomenys
Licence details

Licencijos numeris
Licence number

Karšto oro balionai /Grupės

A

B

C

D

Hot-air balloons/Groups

Klasės

Dujiniai balionai

Class extension(s)

Gas balloons

Karšto oro dirižabliai
Hot-air airships

Pririšamų karšto oro balionų kvalifikacija
Papildomos kvalifikacijos

Tethered hot-air balloon flight rating

Additional privileges

Naktinių skrydžių kvalifikacija
Night rating

3. Skrydžių patirtis
Pre-course flying experience

Skrydžių patirtis skirtingose klasėse

Karšto oro balionai

Dujiniai balionai

Karšto oro dirižabliai

Flying hours in different classes

Hot-air balloons

Gas balloons

Hot-air airships

Orlaivio vadu
PIC

Bendras laikas
Total time

4. Patikrinimas prieš mokymo kursą
Pre-entry assessment

Rekomenduoju
I recommend

(V. Pavardė) instruktorių FI(B) kursui
..................................................................................................................(N. Surname) for the FI(B) course

ATO/DTO pavadinimas:

Patikrinimo data:

Name of ATO/DTO:

Date of pre-entry assessment:

ATO/DTO mokymų vadovo vardas ir pavardė:
Name of HT of the ATO/DTO:

Instruktoriaus, kuris atliko patikrinimą, vardas, licencijos numeris ir parašas (jei taikoma):
Name, licence number and signature of the FI(B) conducting the flight assessment (if applicable):

5. ATO/DTO deklaracija
Declaration by the ATO/DTO

Patvirtinu, kad

(V. Pavardė) sėkmingai baigė instruktorių FI(B) kursą

I certify that .......................................................................................................... (N. Surname) has satisfactorily completed an approved course of training for the FI(B) certificate

FI(B) mokymo kursą sudaro:
1. 25 valandų mokymas ir mokymasis;
2. bent 12 valandų teorijos mokymas, įskaitant pažangos
patikrinimo egzaminą;
3. bent 3 valandų skrydžio mokymas, įskaitant 3 kilimus;
The FI(B) training course shall include:
1. 25 hours of teaching and learning;
2. at least 12 hours of theoretical knowledge instruction, including progress
tests;
3. at least 3 hours of flight instruction, including 3 take-offs

Bendra teorijos kursų trukmė (≥37 val.):
Total theoretical training time (≥37 h.):

Skrydžio mokymo valandos(≥3 val.):
Total flight training time (≥3 h.):

Mokomųjų pakilimų skaičius (≥3):
Total take-offs of flight instructions (≥3):

ATO/DTO mokymų vadovo v. pavardė:

ATO/DTO pavadinimas:

Name of HT of the ATO/DTO:

Name of ATO/DTO:

Mokymų vadovo parašas:

Data:

Signature of HT:

Date:

B7

Puslapis: 1 iš 3

1 skyrius, kompetencijos vertinimo teorinių žinių dalis, yra padalintas į dvi dalis:
(1) Pareiškėjas skaito paskaitą kitiems „studentams“, iš kurių vienas bus egzaminuotojas FE(B). Bandomoji paskaita turi būti parenkama iš 1A skyriaus
punktų. Skiriamas laikas pasiruošti paskaitai iš anksto suderinamas su egzaminuotoju FE(B). Pareiškėjas gali naudoti atitinkamą literatūrą. Bandomoji
paskaita neturėtų trukti daugiau nei 45 minučių.
(2) Egzaminuotojas tikrina pareiškėjas teorines žinias žodžiu (1A), kad įvertintų pagrindines instruktoriaus kompetencijas nurodytas 1B.
Section 1, the oral theoretical knowledge examination part of the assessment of competence, is divided into two parts:
(1) The applicant is required to give a lecture under test conditions to other ‘student(s)’, one of whom will be the FE(B). The test lecture is to be selected from items of Section
1A. The amount of time for the preparation of the test lecture is agreed upon beforehand with the FE(B). Appropriate literature may be used by the applicant. The test lecture
should not exceed 45 minutes.
(2) The applicant is tested orally by an FE(B) for knowledge of items of Section 1A and the core instructor competencies in Section 1B

1A skyrius

Teorinės žinios

Section 1A

Theoretical knowledge

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

2.6
2.7
2.8
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Fail

Human performance and limitations

Meteorologija
Meteorology

Navigacija
Navigation

Skrydžio procedūros
Operational procedures

Skrydžio principai
Principles of flight

Mokymo vykdymas
Training administration

BPL studento pasiruošimo pirmam savarankiškam skrydžiui vertinimas
Assessment of a BPL student’s readiness for first solo flight

Priešskrydinio aptarimo prieš pirmąjį savarankišką balionų piloto (BPL) skrydį ypatumai
Particularities of pre-flight briefing prior to the first solo flight of a BPL student

Egzaminuotojo parašas:
Examiner’s signature:

Parengti mokymo medžiagą
Prepare resources

Sukurti mokymuisi palankų klimatą
Create a climate conducive to learning

Parodyti žinias
Present knowledge

Integruoti žmogiškąjį faktorių bei grėsmių ir klaidų valdymą (TEM)
Integrate Human factor and Threat and Error Management

Tinkamai organizuoti laiką mokymo tikslams pasiekti
Manage time to achieve training objectives

Palengvinti mokymąsi
Facilitate learning

Vertinti mokinio rezultatus
Assess trainee performance

Stebėti ir peržiūrėti pažangą
Monitor and review progress

Vertinti treniruotes
Evaluate training sessions

Teikti rezultatų ataskaitas
Report outcome

Pre-flight briefing

2.5

Neišlaikyta

Pass

Žmogaus galimybės ir apribojimai

Instruktažas prieš skrydį

2.4

Išlaikyta

Flight performance and planning

Section 2

2.3

Fail

Skrydžio charakteristikos ir planavimas

2 skyrius
2.1

Neišlaikyta

Pass

Examiner’s signature:

Aircraft general knowledge

Instructor competencies

1.13

Išlaikyta

Egzaminuotojo parašas:

Bendros žinios apie orlaivius

Kompetencijos

1.12

Fail

Air law

Section 1B

1.11

Neišlaikyta

Pass

Oro teisė

1B skyrius
1.10

Išlaikyta

Egzaminuotojo parašas:
Examiner’s signature:

Vaizdinis pristatymas
Visual presentation

Techninis tikslumas
Technical accuracy

Paaiškinimo tikslumas
Clarity of explanation

Kalbėjimo aiškumas
Clarity of speech

Mokymo technika
Instructional technique

Modelių ir pagalbinių priemonių naudojimas
Use of models and aids

Mokinio dalyvavimas
Student participation

Puslapis: 2 iš 3

3 skyrius

Skrydis

Section 3

Flight

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.5
4.6
4.7

Išlaikyta

Neišlaikyta

Egzaminuotojo parašas:

Pass

Fail

Examiner’s signature:

Synchronisation of speech with demonstration

Klaidų taisymas
Correction of faults

Orlaivio valdymas
Aircraft handling

Mokymo technika
Instructional technique

Bendroji orvedystė ir saugumas
General airmanship and safety

Oro erdvės išsidėstymas ir naudojimas
Positioning and use of airspace

Post-flight de-briefing

4.4

Examiner’s signature:

Kalbos ir demonstravimo derinimas

Poskrydinis aptarimas

4.3

Egzaminuotojo parašas:

Fail

Arrangement of demonstration

Section 4

4.2

Neišlaikyta

Pass

Demonstracijos organizavimas

4 skyrius
4.1

Išlaikyta

Vaizdinis pristatymas
Visual presentation

Techninis tikslumas
Technical accuracy

Paaiškinimo aiškumas
Clarity of explanation

Kalbėjimo aiškumas
Clarity of speech

Mokymo technika
Instructional technique

Modelių ir pagalbinių priemonių naudojimas
Use of models and aids

Mokinio dalyvavimas
Student participation

6. Tikrinimo rezultatai ir skrydžio detalės
Result of the assessment of competence

Teorinis egzaminas žodžiu:
Oral theoretical knowledge
examination:

Išlaikytas / Passed
Dalinai išlaikytas / Partially passed
Neišlaikytas / Failed

Praktinis įgūdžių patikrinimas:
Practical part:

Išlaikytas / Passed
Dalinai išlaikytas / Partially passed
Neišlaikytas / Failed

Pastabos:
Remarks:

Jeigu neišlaikyta:
In case of fail:

Rekomenduoju atlikti papildoma teorijos mokymą
I recommend further ground training before retest

Rekomenduoju atlikti papildomą skrydžių mokymą
I recommend further flight training with an FI(B) before retest

Nemanau, kad prieš pakartotinį bandymą būtinas tolesnis skrydis ar teorinis mokymas
I do not consider further flight or theoretical instruction necessary before retest
Aš, toliau pasirašęs egzaminuotojas:
- gavau iš pareiškėjo informaciją apie jo patirtį ir mokymą, ir įsitikinau, kad patirtis ir mokymas atitinka taikomus Reglamento (ES) 2018/395 III priedo (BFCL dalis) reikalavimus;
- patvirtinu, kad visi reikiami manevrai ir pratimai buvo atlikti, išskyrus tuos atvejus kai egzaminas yra neišlaikytas; ir
- jei taikoma, peržiūrėjau ir taikiau kitos šalies kompetentingos institucijos nacionalines procedūras ir reikalavimus, jeigu mano ir pareiškėjo kompetentingos institucijos yra
skirtingos.
I, the undersigning examiner:
- have received information from the applicant regarding their experience and instruction, and found that the experience and instruction comply with the applicable
requirements of Annex III (Part-BFCL) to Regulation (EU) No 2018/395;
- confirm that all the required manoeuvres and exercises have been completed, unless specified otherwise above in the case of fail; and
- where applicable, have reviewed and applied the national procedures and requirements of the applicant’s competent authority which is different from the competent
authority that issued my examiner certificate.

Egzaminuotojo pažymėjimo Nr.:

Egzaminuotojo licencijos Nr.:

Examiner’s certificate number:

Examiner’s licence number:

Egzaminuotojo vardas:

Baliono registracijos Nr.:

Name(s) of FE(B) examiner:

Registration number of balloon:

Skrydžio laikas:

Vieta, šalis:

Flight time:

Location, country:

Parašas:

Data:

Signature:

Date:

TKA sprendimas
TCA decision

Specialisto vardas, pavardė:

Parašas:

Data:

Specialist‘s name:

Signature:

Date:

______________________________________
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