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Prašymas karšto oro balionų pririšamų skrydžių kvalifikacijai gauti
Application and report form for hot-air balloon tethered flight rating
1. Pareiškėjo asmeninė informacija
Applicant’s personal details
Vardas:

Pavardė:

First name(s):

Last name(s):

Adresas:

BPL licencijos numeris:

Address:

BPL licence number:

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. Informacija ir reikalavimai
Summary conditions
2 mokomieji skrydžiai su balionų instruktoriumi (FI(B))
2 instruction flights with an FI(B) on a balloon of the relevant group

1 skrydis:

Data: ________________

Trukmė (val.): ________________

Baliono tūris (m³) _____________________

First flight:

Date:

Flight time (h):

Envelope capacity (m³)

2 skrydis:

Data: ________________

Trukmė (val.): ________________

Baliono tūris (m³) _____________________

Second flight:

Date:

Flight time (h):

Envelope capacity (m³)

☐ Taip

Ar instruktorius atliko įrašą skraidymų knygelėje ir jį pasirašė?
Did the FI(B) entered and signed the endorsement in the logbook?

Yes

☐ Ne
No

Pateikite atitinkamų skrydžių knygutės puslapių, kurie turi atitikti Reglamento (ES) 2018/395 BFCL.050 dalies; AMC1 BFCL.050 reikalavimus, kopijas
A copy of the logbook pages must be submitted. Recording of flight time must comply with the requirement of Regulation (EU) No 2018/395 BFCL.050; AMC1 BFCL.050

Aerodromas arba vieta:

Baliono registracijos Nr.:

Aerodrome or place:

Balloon registration No.:

Instruktoriaus licencijos Nr.:

Instruktoriaus vardas, pavardė:

Instructor’s No.:

Instructor’s name:

Instruktoriaus parašas:

Data:

Signature of instructor:

Date:

3. Mokymas
Flight instruction

Karšto oro balionų pririšamų skrydžių mokymas
Flight instruction for the hot-air balloon tethered flight rating
Pasiruošimas ant žemės
a
Ground preparations
Oro tinkamumas
b
Weather suitability
Pririšimo taškai:
(1) prieš vėją; (2) pavėjui
c
Tether points:
(1) upwind; (2) downwind;
Pririšimo virvės (trijų arba daugiau taškų sistema pagal galiojantį skrydžių vykdymo vadovą)
d
Tether ropes (at least a three-point system, as per the applicable flight manual);
Maksimalūs viso svorio apribojimai
e
Maximum all-up-weight limitation;
Žmonių minios valdymas
f
Crowd control
Patikrinimai ir instruktažai prieš kilimą
g
Pre-take-off checks and briefings
Šildymas valdomam pakilimui
h
Heating for controlled lift off
„Hands off and hands on“ procedūra antžeminei įgulai
i
‘Hands off and hands on’ procedure for ground crew
Kylimo įvertinimas
j
Assessment of lift
Vėjo ir kliūčių įvertinimas
k
Assessment of wind and obstacles
Atplyšimas nuo žemės ir kontroliuojamas kylimas (ne mažiau kaip iki 60 pėdų (20 m))
l
Take-off and controlled climb (at least up to 60 ft (20 m))
Keleivių pasikeitimo procedūra
m
Passenger exchange procedures

Atlikta

Neatlikta

Instruktoriaus parašas

Completed

Not completed

Instructor’s signature

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

TKA sprendimas
TCA decision

Specialisto vardas, pavardė:

Parašas:

Data:

Specialist‘s name:

Signature:

Date:

________________________________
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