SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS

PILOTO PARAIŠKA NAC. REKORDUI ARBA ŽENKLELIUI
(Prašom rašyti aiškiai didžiosiomis raidėmis)

Piloto vardas, pavardė, pilietybė____________________________________________________ lytis ____________
Piloto adresas ___________________________________________________________________________________
Nacionalinis Aeroklubas __________________________________________________________________________
Nacionalinės licenzijos Nr. _____________________

Galioja iki _______________________________

FAI sport. licenzijos Nr. ________________________ Galioja iki _______________________________
Klasė O- _______ (1, 2, 3, 4, 5)

Kategorija:__________________ (pagrindinė, moterų, multi)

SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS

OFICIALAUS STEBĖTOJO SERTIFIKATAS
Oficialaus pareigūno tikrinusio stebėtoją Vardas ______________________________________________________
O.S. Nr.________________ O.S. adresas ___________________________________________________________
Aš liudiju kad likau patenkintas piloto dokumentacijos tikrumu ir pilnutinumu ir prašau kad Nacionalinis Aeroklubas
ir/ar FAI patvirtintų ženklelio ar rekordo paraišką
O.S. parašas ____________________________________________________________________________

SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS
SKRIDIMO DETALĖS (reikalaujama visiems skridimams)
Skridimo data ________________

Pakilimo vieta _______________________________________________

Pakilimo būdas (nuo kojų, aerobuksyras, išvilktuvas, paskui automobilį, kitas) ________________________________
Aparato tipas ir Nr. ____________________________________________________________________________

SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS

KELEIVIO LIUDIJIMAS

(Reikalaujamas tiktai dviviečiams rekordams)

Aš liudiju, kad keleivis yra ne jaunesnis nei 14 metų. Piloto parašas _________________________________
Keleivio Vardas, Pavardė, amžius, lytis ______________________________________________________________
Keleivio adresas _________________________________________________________________________________
Keleivio parašas _________________________________________

SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS

AEROBUKSYRO / IŠVLKTUVO ATKABINIMO / VARIKLIO IŠJUNGIMO
LIUDIJIMAS
Užpildomas jei būtina
Aš liudiju, kad skraidyklė atsikabino (tiksli vieta): _____________________________________________________
laikas _______________________

aukštis _______________ m NJL

O.S. parašas ____________

Vilkiko piloto (operatoriaus) Vardas, Pavardė (spausd.) __________________________________________________
Vilkiko piloto (operatoriaus) parašas __________________________ Vilkiko registracija ______________________

SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS

BAROGRAFO LIUDIJIMAS
(Reikalingas jei buvo naudojamas barografas)
Aš liudiju, kad patikrinau barografo funkcionalumą prieš skridimą O.S. parašas ______________________________
Barografo modelis ir Nr. ________________________ Barogramos Nr. (jei taikoma) __________________________
Aš taip pat liudiju, kad nuėmiau barografą nuo skraidyklės po skridimo ir, kad jis nebuvo išantspauduotas ir atidarytas.
O.S. parašas ________________________________________________

O.S. Nr. _______________________

SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS

AUKŠČIO SKIRTUMŲ LIUDIJIMAS
Aš liudiju, kad skraidyklės starto aukštis (nuo šlaito / atsikabinimo) šiam skridimui buvo _____________ m NJL
Aš liudiju kad finišo taško aukštis buvo _____________ m NJL, kas sudaro __________ m aukščio skirtumą.
Nuskristas atstumas buvo ___________ km, Aukščio ir atstumo santykis (metrais) yra _______________________
(Patikrinti pagal O.S. stebėjimus arba pagal barografo parodymus starto ir finišo metu sutikrinus su O.S. laikrodžiu)
O.S. parašas ________________________________________________

O.S. Nr. _______________________

SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS

PARAIŠKA AUKŠČIUI
Siekiama:

Sidabrinis (1km)

Auksinis (2km)

Deimantas (3km)

Rekordas

Kiti _________

Pradinis žemiausias skridimo taškas _______m NJL, Sekantis aukščiausias skridimo taškas ________ m NJL, Skirtumas ______m

Barogafo jūros lygio slėgis starto (pakilimo) vietoje ___________________ mBar arba hPa, arba kPa arba mm Hg
Aš liudiju, kad patikrinau ir radau teisingą ir kalibruotą barografo pėdsaką atliktą (data) _______________
O.S. parašas __________________________________________________________________________________

SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS

PARAIŠKA NUOTOLIUI IR GREIČIUI IKI TIKSLO
Atviras nuotolis:

Sidabras (S 50 km)
(P 30 km)

Auksas(S 300 km)
(P 100 km)

Nuotolis iki tikslo:

Deimantas (S 500 km)
(P 200 km)

Rekordas

Deimantas (S 400 km)

Rekordas

Nuotolis iki tikslo ir atgal:

Auksas (S 200 km)

Deimantas (S 300 km)

Rekordas

Nuotolis trikampiu:

Auksas (S 200 km)

Deimantas (S 300 km)

Rekordas

Skridimo trukmė:

Sidabras (S 5val.)
(P 3val.)

Greitis skrendant į tikslą ir atgal (Nuotolis 100, 200 ar 300km)

________km

Greitis skrendant į trikampiu maršrutu (Nuotolis 25, 50, 100, 200 ar 300km)
Skraidyklių bronzos ženklelis

________km

nuotolis 15km arba
Skridimo trukmė 1 val.
Laimėtas aukštis 500m

Parasparnių bronzos ženklelis
Pretenduojamas pasiekimas

tas pat
________km NUOTOLIS, ________km/h GREITIS, ________hh:mm TRUKMĖ

O.S. parašas __________________________________________________________

SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS

POSŪKIO TAŠKO / TIKSLO PARAIŠKA
Turi būti pareikšta prieš startą, priešingu atveju negalioja (duomenys privalo sutapti su užduoties deklaracijos forma)
Aš pareiškiu, kad skrisiu maršrutu:

Piloto parašas______________

Pakilimo vieta _______________________________________ Lat. ____________°N/S Long. ____________°W/E
Starto taškas ________________________________________ Lat. ____________°N/S Long. ____________°W/E
Pirmas posūkio taškas _________________________________ Lat. ____________°N/S Long. ____________°W/E
Antras posūkio taškas _________________________________ Lat. ____________°N/S Long. ____________°W/E
Tikslas / finišo taškas __________________________________ Lat. ____________°N/S Long. ____________°W/E
Skraidyklės tipas ir ser. Nr. ___________________ O.S. parašas __________________________________________
Pastaba: reikalaujama paraiškos nuotrauka prieš skridimą, kiekvieno posūkio taško nuotraukos ir viena nusileidus.

SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS

STARTO IR FINIŠO LAIKO LIUDIJIMAS (reikalaujamas tik greičio rekordams)
Aš liudiju, kad patikrinau piloto foto liudijimus juostoje, arba stebėjau jį kertant starto ir finišo linijas sekančiu laiku:
Starto laikas _________ VV.MM.SS. Finišo laikas _________ VV.MM.SS. Skridimo laikas _________ VV.MM.SS.
Taip pat liudiju kad laikrodžiai buvo sutikrinti ____sek. tikslumu ____ val. ribose.
O.S. parašas ________________________________________________

SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS
NUSILEIDIMO LIUDIJIMAS (reikalaujamas visiems atstumo ir greičio paraiškoms)
Aš liudiju, kad skraidyklė nusileido tiksliai (tiksli vieta): ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Nusileidimo laikas ________________________________

Data ____________________________________

1. O.S. arba liudininko parašas _____________________

2. 2-ojo liudininko parašas _________________

Pavardė ir adresas (spausd.) _________________________

Pavardė ir adresas (spausd.) _________________

________________________________________________

_________________________________________

________________________________________________

_________________________________________

________________________________________________

_________________________________________

SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS
PILOTO GARANTIJA (reikalaujama visiems rekordų ir ženklelių paraiškoms)
Aš liudiju, kad tai yra teisingi dokumentai, apibūdinantys mano atliktą skrydį ir prašau LAK jį registruoti. Pridėti visi
reikalaujami liudijimai ir suprantu, kad neteisingi duomenys bus grąžinti O.S. Liudiju, kad šis skrydis atliktas pagal FAI
sportinio kodekso 7 sekcijos reikalavimus.
Piloto parašas ______________________________________________

Data___________________________

Tik nacionaliniams rekordams ir jei kyla neaiškumų dėl fotokontrolės išvadų

SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS

FOTOKONTROLĖS IŠVADOS
Fotojuosta liudija, kad posūkio taškai apskristi ir fotografuota iš teisingo sektoriaus. Buvo laikomasi visų FAI
fotokontrolės taisyklių.
Starto tšk.

_________ platuma _________ ilguma.

Antras p. tšk. _________ platuma _________ ilguma

Pirmas p. tšk. _________ platuma _________ ilguma.

Tiksl./fin. tšk. _________ platuma _________ ilguma

Aš liudiju, kad tuščia juosta buvo įdėta į fotokamerą prieš skridimą ir išėmiau juostą po skridimo.
O.S. parašas ________________________________________________

O.S. Nr. _______________________

SKRAIDYKLĖMS IR PARASPARNIAMS

PARAIŠKA SKRIDIMO TRUKMEI
Ši paraiška skirta:

Bronzos ženkl.
(PS, 1 val.)

Skridimo data ___________________

Sidabro ženkl.
(5 val.)

Rekordui
Pakilimo laikas _______________
(tik nac.) Tūpimo laikas ______________

Starto vieta __________________

Starto būdas ___________________

Skraidyklės tipas ir serijos Nr. _______________________________ Barografo tipas ir Nr. ___________________
Aš liudiju, kad patikrinau ir radau teisingai paruoštąus šio skridimo:
Patikrintą barografą

Nepertraukiamo stebėjimo liudijimą

Nusileidimo liudijimą

Buksyro / išvilktuvo atk. liudijimą

O.S. parašas ___________________________ O.S. Nr. ___________
O.S. Pavardė (spausd.) ______________________________________

TRUKMĖ nuo pakilimo ar buksyro
atkabinimo
_________ val. _______ min.

__________________________________________________________
O.S. Adresas ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

NEPERTRAUKIAMO STEBĖJIMO LIUDIJIMAS
Aš stebėjau skridimo trukmę visą šį skridimą. O.S. parašas ________________________ O.S. Nr. ___________

NUSILEIDIMO LIUDIJIMAS

Reikalaujamas jei buvo nusileista ne pakilimo vietoje.

Užduoties deklaracija
Šios formos kopija privalo būti A3 dydžio

Užduotis:
Klasė (O-1, 2, 3, 4, 5); Kategorija (Pagrindinė, moterų, multi); Aprašymas (pvz 25km trikampis)

Data ir laikas:
Pilotas:
Vardas, Pavardė, Parašas

Aparatas:
Tipas ir numeris

Išvykimo punktas:
1-as posūkio punktas:
(Jei taikomas)

2-as posūkio punktas:
(Jei taikomas)

Finišo punktas:
(Jei taikomas)

Oficialus stebėtojas:
Vardas, Pavardė ir parašas

