SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB
GEN. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Riadny člen Medzinárodnej leteckej federácie FAI
Riadny člen Európskej asociácie národných aeroklubov a únii EAS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sekretariát SNA , Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina tel/fax: 041/7232204 E-mail: sna@sna.sk, IČO : 00677604
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POZVÁNKA
V zmysle plánu činnosti na rok 2017 Slovenský národný aeroklub v spolupráci s Parašutistickým
klubom SNA organizuje školenie baličov hlavných padákov
 v dňoch:
31.3. –1. 4. 2017 (piatok a sobota)
 miesto konania:
Telovýchovné zariadenie - 5. pluk špeciálneho určenia Žilina

Školenie bude zamerané na :
1.) získanie oprávnenia „Balič padákov“ v zmysle článku 2.6.6. smernice V-PARA-1 v dvoch
kategóriách:
a) balič hlavných padákov tandemových a školných (študentských)
b) balič hlavných padákov športových
2.) splnenie podmienok na získanie licencie „A“ v zmysle článku 2.3.1.1. písmeno e)
smernice V-PARA-1
3.) všeobecnú výučbu balenia hlavných padákov pre začínajúcich parašutistov pre vlastnú
potrebu.

Plánovaný program školenia
1. deň:
15:00 – 19:00
 úvod, oboznámenie sa s účelom a témou kurzu
 výklad pojmov
 materiálová časť padáku
 právna stránka - zodpovednosť
 písomné preskúšanie z prednášanej problematiky
19:30 – 21:00
 vysvetlenie postupu pri kontrole padáku
 ukážky balenia jednotlivými spôsobmi
2. deň:
9:00 – 15:00
 praktický nácvik balenia hlavných padákov (prestávky podľa potreby)
15:30 – 16:00
 vyhodnotenie a ukončenie školenia.

Prednášajúci:
Miroslav Gábor, Ľubomír Fujdiar, Rastislav Zaťko a ďalší.
Poplatok za školenie:
Cena za školenie a vystavenie oprávnenia
- účasť iba na prvom dni školenia 20,-€
- účasť na oboch dňoch školenia 40,-€

Materiálové zabezpečenie poskytnuté organizátorom:
 postroje MIRAGE RTS - Študent, Javelin Odyssey, Atom, Mars,
 vrchlíky hlavných padákov Navigátor 260, SOLO 250, Sabre II – 210, 170, 150, MAGELAN
150
 padákové špeciály Velocity, XF-15, SCIROCCO 93.

Všeobecné informácie:
 Priložený formulár prihlášky posielajte do 26.3.2017 na : gabor@sna.sk. Prihláseným
záujemcom budú poslané upresňujúce informácie ohľadom programu školenia,
ubytovania, stravy atd.
 Parašutisti, ktorí majú praktické skúsenosti a v minulom období preukázali spôsobilosť
baliť tandemové a študentské vrchlíky, nebudú musieť absolvovať kompletný program
druhého dňa.
 Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov so súčasnou padákovou technikou v oblasti
parašutizmu, vysvetliť funkciu a jednotlivých časti padáku a ukázať prípravu a kontrolu
padákovej techniky pred zoskokom. Ukázať spôsoby balenia padáku a umožniť praktický
nácvik balenia účastníkom kurzu. Účastníci kurzu by si mali priniesť okrem písacích
pomôcok, poznámkového bloku a obuvi do telocvične aj vlastnú padákovú techniku, resp.
padákovú techniku, ktorú sa budú učiť baliť.
 Bližšie informácie na tel. čísle: 0903 548845.

Poznámka: Školenie sa bude konať iba v prípade, že sa prihlási minimálne 10 záujemcov.

V Žiline dňa 28. 2. 2017
Miroslav Gábor
HIP - SNA

