SPL PRIEDELIS PRIE PR-PEL-05
Procedūrų vadovo

PATVIRTINTA
TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ
AGENTŪROS DIREKTORIAUS
2019 M. RUGPJŪČIO 2 D.
ĮSAKYMU NR. 2-147

PRAŠYMO IR TEIKIMO FORMA, KOMERCINIŲ SKRYDŽIŲ LEIDIMUI GAUTI
(TAIKOMA SPL LICENCIJŲ TŪRĖTOJAMS)
FCL.205.S SPL
1. Pareiškėjo asmeninė informacija (spausdintinėmis raidėmis)
Vardas:

Pavardė:

Tel. numeris:

El. paštas:

EASA Sveikatos
pažymėjimo klasė

☐ 1

☐ 2

☐ LAPL

SPL Licencijos numeris:

Sveikatos pažymėjimas galioja iki:

Adresas:

Sveikatos pažymėjimo apribojimai:

Gimimo data:

Pareiškėjo parašas:

Prašymo pildymo data:

2. Reikalavimai komercinių skrydžių leidimui gauti
Amžius ≥ 18 metų (pridedama paso kopija) ☐
Skrydžių patirtis vadu, po pirminio
SPL įgūdžių patikrinimo (≥ 75 val.):

Pakilimų ir tūpimų skaičius po pirminio
SPL įgūdžių patikrinimo (≥ 200 sk.):

3. Skrydžio egzamino detalės
Orlaivio grupė, klasė, tipas :
Aerodromas arba vieta

Registracijos Nr.:
Kilimo laikas (UTC)

Egzamino data:

Tūpimo laikas (UTC)

Skrydžio laikas

Bendras skrydžio laikas:
4. Tikrinimo rezultatai
Išlaikė

Neišlaikė

Iš dalies išlaikė

Pastabos:
Egzaminuotojo pažymėjimo Nr.:

Licencijos Nr.:

Egzamino data:

Vieta:

Vardas, pavardė:

Egzaminuotojo parašas:

5. Įgūdžių patikrinimo egzaminas AMC1 FCL.205S(b); AMC1 FCL.125
Pastaba: į egzamino programą būtina įtraukti bent vieną pakilimą išvelkant sklandytuvą lėktuvu arba autoišvilktuvu.
1 dalis
Išlaikyta
Priešskrydinis pasirengimas ir kilimas
Priešskrydinis sklandytuvo patikrinimas, dokumentacija, kabinos parengimas, NOTAM ir
A
☐
meteorologinės informacijos įvertinimas
B Masės ir pusiausvyros patikrinimas ir skaičiavimas
☐
C

Keleivių instruktažas

D

Atitikimas sklandytuvo techninės priežiūros reikalavimams

☐
☐
☐

E Patikrinimas prieš kilimą
2 dalis
Išvilkimo būdas
Pastaba: bent vienas iš trijų išvilkimo būdų turi būti visiškai įvykdytas atliekant įgūdžių patikrinimo egzaminą
2 (A) dalis. Sklandytuvo išvilkimas
Išlaikyta
autoišvilktuvu TW arba
automobiliu TC
A Signalai prieš išvilkimą ir jo metu, įskaitant pranešimus autoišvilktuvo naudotojui
☐
B

Pirminis riedėjimas ir kilimas

C

Išvilkimo trajektorijos išlaikymas

D

Nepavykęs išvilkimas (imituojamas)

E

Gebėjimas vertinti įvairias situacijas

Leidimas: 1

☐
☐
☐
☐

Keitimas:

Neišlaikyta

Egzaminuotojo
parašas

☐
☐
☐
☐
☐

Neišlaikyta

☐
☐
☐
☐
☐

Puslapis: 1

Egzaminuotojo
parašas

2 (B) dalis
Sklandytuvo išvilkimas lėktuvu TA
Signalai prieš išvilkimą ir jo metu, įskaitant signalus ir ryšio palaikymą su velkančio lėktuvo pilotu
A
dėl visų problemų
B Pirminis riedėjimas ir kilimas
C

Išvilkimo nutraukimas (tik imitavimas arba žodžiu)

D

Tinkama padėtis tiesaus skrydžio ir posūkių metu

E

Nukrypimas ir grįžimas į tinkamą padėtį

F

Tinkamas atsikabinimas nuo vilkimo lyno

G Apžvalga iš kabinos ir orvedyba per visą išvilkimo etapą
2 (C) dalis
Savarankiškas pakilimo būdas SL (išskyrus TMG)
A Skrydžių vadovo ir instruktoriaus nurodymų laikymasis
B

Išvykimo iš aerodromo procedūros

C

Pirminis riedėjimas ir pakilimas

D

Imituojamas variklio gedimas pakilus

E

Variklio išjungimas

F Apžvalga iš kabinos ir orvedyba per visą kilimo etapą
3 dalis
Bendrieji skrydžio elementai
A Tiesaus skrydžio išlaikymas: aukščio ir greičio kontrolė
B

Staigūs posūkiai (45o posvyrio), apžvalgos procedūros ir susidūrimo vengimas

C

Posūkiai įvairiomis kryptimis, naudojantis vizualiaisiais orientyrais ir kompasu

D

Skrydis esant dideliam atakos kampui (kritiškai mažam greičiui)

E

Smuka ir grįžimas į įprastą padėtį po smukos

F

Suktuko vengimas ir grįžimas į įprastą padėtį

G Navigacija vietovėje ir situacijos suvokimas
4 dalis
Artėjimas tūpti ir tūpimas
A Įskridimo į aerodromo ratą procedūra
B

Susidūrimo vengimas: apžvalgos procedūros

C

Patikrinimai prieš tūpimą

D

Skrydis aerodromo ratu, artėjimas tūpti ir tūpimas

E

Tikslus tūpimas (tūpimo į trumpą taką imitavimas)

F

Tūpimas esant šoniniam vėjui (jei yra tinkamos sąlygos)

Išlaikyta

Neišlaikyta

☐

☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Išlaikyta

Neišlaikyta

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Išlaikyta

Neišlaikyta

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Išlaikyta

Neišlaikyta

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Egzaminuotojo
parašas

Egzaminuotojo
parašas

Egzaminuotojo
parašas

Egzaminuotojo
parašas

6. Pildo pareiškėjas
Sutinku su visa pateikta informacija ir pastabų neturiu.
Pareiškėjo vardas, pavardė:

Data:

Parašas:

TKA CAA SPRENDIMAS

Data

Pareigūno parašas

Kartu su prašymu pateikti toliau išvardintus dokumentus:

☐ Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
☐ Sveikatos pažymėjimą,
☐ Skraidymų knygelę.
☐ Sumokėti valstybės rinkliavą.
VŠĮ Transporto Kompetencijų Agentūra
Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
www.tka.lt

Leidimas: 1

Keitimas:

Spaudas

Prašymų priėmimo laikas:
I-IV 8.00-16.00
V 8.00-15.00
Pietūs: 11.30-12.00
SKRYDŽIO EGZAMINO NUOKRYPOS
Pareiškėjas turi parodyti gebėjimus:
(1) valdyti sklandytuvą pagal jo galimybių ribas;
(2) sklandžiai ir tiksliai atlikti visus manevrus;
(3) priimti tinkamus sprendimus ir meistriškai valdyti orlaivį;
(4) taikyti aviacijos žinias;
(5) nuolat valdyti sklandytuvą taip, kad niekada nekiltų rimtų
abejonių, ar procedūra arba manevras bus atliktas sėkmingai.

Puslapis: 2

