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Društva in klubi ULN
s pooblastili šolanja ULN in / ali izvajanja uvodnih letov

ZADEVA:
Veza:

VARNOSTNO PRIPROČILO – višina izvajanja operacij ULN & izguba vzgona
Zasilni pristanek ULN motornega letala s pomočjo balističnega reševalnega padala

V povezavi z izrednim dogodkom (zasilni pristanek) ULN motornega letala dne 05.07.2020 v okolici naselja
Rače – Fram (Maribor) kjer je prišlo med VFR letom ob trenaži letenja z minimalnimi hitrostmi do izgube
vzgona Vam v imenu Komisije ULN pri LZS podajam naslednje

VARNOSTNO PRIPOROČILO
s katerim pozivam in apeliram, da se pri operacijah trenaže letenja z minimalnimi hitrostmi (VS) z ULN
motornimi zrakoplovi zagotavlja zadostna višina leta (QFE – relativna višina) od tal (AGL), ki v primeru
ne/namerne izgube vzgona omogoča vzpostavitev nadzorovanega leta zrakoplova. V kolikor ti pogoji niso
izpolnjeni je za reševanje potrebna pravočasna aktivacija reševalnega balističnega padala, ki ima lahko za
posledico poškodbe tako ULN kot tudi posadke (npr. učitelj – učenec), dodatno pa tudi morebitne poškodbe
oseb in premoženja na zemlji.
Ob izvajanju trenaže letenja z minimalnimi hitrostmi (VS) z ULN motornimi zrakoplovi je poleg navedenega
potrebno upoštevati tudi atmosferske pogoje (temperatura zraka – višja temperatura od standardne
zvišuje dano min. hitrost zrakoplova, veter – smer in jakost vetra lahko vplivata na učinkovitost delovanja
krmil).
Priporoča se tudi, da učitelji letenja ULN predhodno (v kolikor tega še niso izvedli) opravijo informativni let
s pooblaščenim inštruktorjem na ustrezni kategoriji motornih zrakoplovov, ki omogočajo izvedbe letov s
popolno izgubo vzgona in vrijem.
Dodatna vprašanja in pojasnila so na voljo preko GSM 041/430-745 ali e-pošte: robi.latin@gmail.com.
Robert LATIN, mag. geod.
Predsednik Komisije ULN pri LZS

Posredovano:
-

Klubom / društvom (člani Komisije ULN v letu 2020);
CAA (g. Rok Piciga in g. Andrej Perc);
MZI – SPLPŽNI (g. Toni Stojčevski);

-

Arhiv (pisarna LZS / Komisija ULN), spletna objava (spletna stran in FB).
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