DÚ/F148-B/v4(OLLP)

ŽIADOSŤ O VYKONANIE PRAKTICKEJ SKÚŠKY
NA ZÍSKANIE/PREDĹŽENIE/OBNOVU KVALIFIKÁCIE GLD ALEBO FI (GLD)
PODĽA PREDPISU L 1
Časť A

Vyplní žiadateľ/-ka

Meno žiadateľa/-ky

Priezvisko žiadateľa/-ky

Číslo preukazu
spôsobilosti
Časť B

Vyplní:

1) vedúci výcviku, ak sa žiada o praktickú skúšku na vydanie preukazu spôsobilosti s kvalifikáciou GLD.
2) žiadateľ/-ka ak, žiada o letové preskúšanie alebo administratívne predĺženie platnosti kvalifikácie GLD

Vykonanie praktickej skúšky na získanie GPL
Predĺženie platnosti kvalifikácie GLD
Obnova platnosti kvalifikácie GLD
Vydanie osvedčenia FI (GLD)
Predĺženie platnosti kvalifikácie FI (GLD)
Obnova platnosti kvalifikácie FI (GLD)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1)

Telefonický kontakt
žiadateľa

Kvalifikácie zapísané
v preukaze spôsobilosti

Overenie splnenia požiadaviek na letový výcvik:

Celkový čas letu:

Celkový počet vzletov a pristátí:
Počet samostatne vykonaných
vzletov a pristátí:

Samostatný čas letu:
Navigačný let v dĺžke najmenej:

Trať letu:

Dĺžka navigačného letu:

1) 50 km samostatne, alebo
2) 100 km s inštruktorom
Meno vedúceho výcviku:

Číslo PS vedúceho výcviku:

Podpis vedúceho výcviku:

Výcvik vykonaný v organizácii (aeroklub):

2)

Overenie splnenia požiadaviek na predĺženie/obnovu platnosti kvalifikácie GLD

Celkový čas letu za dobu platnosti kvalifikácie
GLD (24 mesiacov):

Počet samostatných vzletov a pristátí za dobu
platnosti kvalifikácie GLD (24 mesiacov):

Samostatný čas letu za dobu platnosti kvalifikácie
GLD (24 mesiacov):

Dátum preskúšania letovým examinátorom, ak
bolo vykonané:

Miesto a dátum:

Podpis držiteľa preukazu spôsobilosti:

Časť C

Vyplní letový examinátor (GFE) po overení údajov uvedených v časti B (1) alebo (2)
Čas prvého
vzletu:

Letisko:
Dátum letu:
Typ vetroňa:
Prospel

Čas posledného
pristátia:

Čas letu:

Počet vzletov
a pristátí:

Poznávacia značka vetroňa:
Neprospel

Ak žiadateľ neprospel, examinátor uvedie dôvod v časti „D“

Kvalifikácia GLD predĺžená administratívne:

Miesto a dátum:

Číslo osvedčenia letového examinátora:

Meno letového
letového examinátora GFE:

Podpis letového examinátora :

ÁNO

Pôvodná platnosť kvalifikácie GLD:

Pôvodná platnosť kvalifikácie FI (GLD):

Platnosť kvalifikácie GLD do:

Platnosť kvalifikácie FI(GLD) predĺžená/obnovená do:

NIE

Poznámka: Kvalifikáciu FI(GLD) možno predĺžiť len letovým preskúšaním.
vhodné označte
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Časť D

Letové preskúšanie - vyplní letový examinátor
(V prípade administratívneho predĺženia kvalifikácie GLD vyčiarknuť alebo označiť N/A)

PRVKY

HODNOTENIE
1

2

3

N

Zistené nedostatky (dôvod neúspechu)

VZLET V AEROVLEKU
1.

Príprava k letu – dôležité úkony

2.

Vzlet: rozjazd, nadvihnutie, rozlet

3.

Riadenie aerovleku

4.

Dôležité úkony pred pádmi a vývrtkami

5.

Vývrtky

6.

Ostré pády

7.

Mierne pády

8.

Zábrana pádu

9.

Ostré zatáčky

10.

Zatáčky do stanovených smerov

11.

Sklzy

12.

Dodržiavanie priestoru

13.

Zaradenie do okruhu

14.

Dôležité úkony po vetre

15.

Let po okruhu

16.

Rozpočet na pristátie

17.

Pristátie

18.

Vedenie rádiokorešpondencie

19.

Núdzové postupy: zablokované brzdiace klapky,
zablokované riadenie

VZLET NAVIJÁKOM
20.

Príprava k letu – dôležité úkony

21.

Vzlet: rozjazd, nadvihnutie, prechod do stúpania

22.

Vzlet za navijakom

23.

Let po okruhu- dôležité úkony

24.

Rozpočet na pristátie

25.

Pristátie

26.

Núdzové postupy: prerušenie vzletu, pristátie s
visiacim lanom, zablokovanými brzdiacimi klapkami.

Poznámky:

Oboznámenie žiadateľa s výsledkom predĺženia kvalifikácie / letového preskúšania:
V ................................................. dňa ...................................

Podpis examinátora GFE: ......................................................

Podpis žiadateľa/-ky: ......................................................
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