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Prašymas kompleksinio mokymo instruktoriaus STI(H) kvalifikacijai pratęsti ar atnaujinti
Application and assessment of competence report form for the revalidation or renewal of the STI(H) instructor rating
1. Prašytojo asmeninė informacija
Applicant’s personal details
Vardas:

Pavardė:

First name(s):

Last name(s):

Adresas:

Gimimo data:

Address:

Date of birth:

Licencijos Nr.:

Sveikatos pažymėjimo Nr.:

Licence No.:

Medical certificate No.:

Telefono Nr.:

Sveikatos pažymėjimo galiojimas:

Phone No.:

Medical certificate validity:

El. paštas:

Sveikatos pažymėjimo apribojimai:

E-mail:

Medical limitations:

Data:

Pareiškėjo parašas:

Date:

Signature of applicant:

2. Reikalavimai
Conditions
STI(H)
Prašymo pratęsti STI(H) pažymėjimą teikėjas per paskutinius 12 pažymėjimo galiojimo mėnesių privalo
The applicant shall have, within the last 12 months of the validity period of the STI(H) certificate
Pratęsimas
revalidation
1) Būti įvykdęs bent 3 valandų skrydžio mokymą treniruoklyje (FSTD), kuris yra CPL, IR, PPL ar tipo Valandos:
Hours:
kvalifikacijai gauti kurso dalis
Conducted at least 3 hours of flight instruction in an FSTD, as part of a complete CPL, IR, PPL or type rating course;

2) Išlaikyti atitinkamo sraigtasparnio tipo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą treniruoklyje (FSTD),
kuriuo vykdomas skrydžio mokymas (pridėkite tipo kvalifikacijos patikrinimo formą)

Data:
Date:

Passed in the FSTD on which flight instruction is conducted, the applicable sections of the proficiency check in
accordance with Appendix 9 to this Annex for the appropriate type of helicopter (enclose LPC form)

STI(H)
Atnaujinimas

Jei STI(H) pažymėjimas nustoja galioti, prašymo teikėjas privalo

renewal

1) Baigti ATO rengiamą STI kvalifikacijos kėlimo mokymą

If the STI(H) certificate has lapsed, the applicant shall

Data:

Receive refresher training as an STI at an ATO

Date:

2) Išlaikyti atitinkamo sraigtasparnio tipo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą treniruoklyje (FSTD),
kuriuo vykdomas skrydžio mokymas (pridėkite tipo kvalifikacijos patikrinimo formą)

Data:
Date:

Passed in the FSTD on which flight instruction is conducted, the applicable sections of the proficiency check in
accordance with Appendix 9 to this Annex for the appropriate type of helicopter (enclose LPC form)

Valandos:
3) Per CPL(H), IR(H), PPL(H) arba atitinkamo sraigtasparnio tipo kvalifikacijai gauti būtiną kursą privalo
įvykdyti bent 3 valandų skrydžio mokymą prižiūrint instruktoriui (FI(H), IRI(H) ar TRI(H)), kurį šioms
funkcijoms atlikti paskyrė ATO, įskaitant bent 1 valandos skrydžio mokymą prižiūrint skrydžio
instruktorių egzaminuotojui (FIE(A))
Conduct on a complete CPL, IR, PPL or type rating course, at least 3 hours of flight instruction under the supervision
of an FI, an IRI or a TRI nominated by the ATO for this purpose, including at least 1 hour of flight instruction
supervised by a flight instructor examiner (FIE(H))

Hours:

FIE(H) vardas, pavardė ir
parašas:
Name and signature of FIE(H):

TKA sprendimas
TCA decision

Specialisto vardas, pavardė:

Parašas:

Data:

Specialist‘s name:

Signature:

Date:

________________________

H16

Puslapis: 1 iš 1

