Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo / Croatian Civil Aviation Agency
Ulica grada Vukovara 284_10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 2369 300_Fax.: +385 1 2369 301
e-mail: ccaa@ccaa.hr

LISTA PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI I PROVJERE STRUČNOSTI PILOTA JEDRILICE

Podaci o kandidatu:
Prezime:

Ime:

Tel / Mob:

e-mail:

Podaci o dozvoli:
Vrsta dozvole

Broj dozvole:

Država izdavanja
dozvole:

Podaci o provjeri
Vrsta provjere:

Provjera praktične osposobljenosti1
Provjera stručnosti2

Podaci o provjeri
Stjecanje dozvole

Obnavljanje povlastice obavljanja
dužnosti zapovjednika jedrilice ili jedrilice
s pomoćnim motorom2

Obnavljanje povlastice obavljanja
dužnosti zapovjednika motorne
jedrilice (TMG)2

Validacija / stjecanje dozvole / ovlaštenja
temeljem inozemne dozvole / ovlaštenja2

Ponavljanje provjere

Ponavljanje sekcije/a

1

Namjena provjere:

Podaci o ispitivaču:
Prezime:

Ime:

Tel / Mob:

e-mail:

Vrsta i broj dozvole:

Broj certifikata
ispitivača:
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Upute za provođenje provjere:

DUŽNOSTI KANDIDATA:
(1) priprema leta i provjera ukrcaja potrebne opreme i dokumentacije
(2) jasno navesti sve dužnosti i provjere koje provodi. Provjere treba provoditi u skladu s letačkim priručnikom i/ili
listom provjera zrakoplova kojim se izvodi let.
DUŽNOSTI ISPITIVAČA:
(1) osigurati da komunikacija s kandidatom bude uspostavljena bez jezičnih prepreka
(2) potvrditi da kandidat ispunjava sve zahtjeve te posjeduje dokaze o udovoljavanju uvjetima za provođenje provjere
praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti
(3) prije provođenja provjere izvršiti informiranje s kandidatom (identifikacija i pregled dokumentacije, zahtjevi
provjere, regulativa, plan provjere, meteorološki uvjeti, ograničenja, dužnosti i odgovornosti…)
(4) upoznati kandidata s posljedicama dostavljanja nepotpunih, netočnih ili neistinitih informacija vezano uz njihovo
osposobljavanje i letačko iskustvo
(5) prije i tijekom provođenja provjere osigurati prihvatljivu razinu sigurnosti, voditi zapise o provjeri na način da ne
ometa kandidata
(6) ukoliko dođe do izmjena od dogovorenog na informiranju prije leta, uvjeriti se da kandidat razumije i prihvaća
izmjene, u suprotnom mora prekinuti provjeru
(7) nakon provođenja provjere izvršiti informiranje kandidata o rezultatu provjere
(8) savjetovati kandidata za slijedeću provjeru u slučaju neuspjeha ili djelomičnog uspjeha
(9) u rubrici primjedbe i napomene obrazložiti razloge neuspjeha ili djelomičnog uspjeha. Ukoliko kandidat ima
primjedbu ili komentar, uz zapis primjedbe ili komentara zatražiti potpis kandidata.
Napomena!
Ispitivač ima pravo prema vlastitoj prosudbi omogućiti kandidatu ponavljanje pojedine vježbe, procedure ili stavke
provjere.
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SEKCIJA 1 – PRIPREMA I UZLIJETANJE (KORIŠTENJE LISTE PROVJERA, PREGLED JEDRILICE PRIJE UZLIJETANJA)
Inicijali ispitivača
Broj dozvole kandidata, ime i prezime:
Uspjeh
Neuspjeh
1.1 Prijeletni (dnevni) pregled jedrilice, dokumentacije, NOTAM i priprema
1.2 Provjera mase, težišta i izračun performansi
1.3 Poznavanje načina korištenja jedrilice
1.4 Provjera prije uzlijetanja
SEKCIJA 2 – NAČIN UZLIJETANJA (IZVODI SE JEDNO OD TRI MOGUĆA NAČINA UZLIJETANJA)
SEKCIJA 2A – UZLIJETANJE VUČOM SA ZEMLJE (STACIONARNIM VITLOM ILI AUTOMOBILOM)
Uspjeh

Neuspjeh

2A.1 Signali prije i tijekom uzlijetanja, uključujući poruke rukovatelju vitla
2A.2 Odgovarajući profil leta
2A.3 Simulacija prekida vuče
2A.4 Svjesnost položaja
SEKCIJA 2B – UZLIJETANJE AEROZAPREGOM
Uspjeh

Neuspjeh

2B.1 Signali prije i tijekom uzlijetanja, uključujući komunikaciju s pilotom aviona
2B.2 Zatrčavanje, uzlijetanje i penjanje
2B.3 Prekid zatrčavanja (simulacija ili usmeno ispitivanje)
2B.4 Praćenje aviona u pravolinijskom letu i u zaokretima
2B.5 Popravljanje nepravilnog položaja pri praćenju
2B.6 Otkačivanje
2B.7 Praćenje leta i letačka vještina tijekom faze uzlijetanja
SEKCIJA 2C – UZLIJETANJE POMOĆNIM MOTOROM (SAMO U JEDRILICI S POMOĆNIM MOTOROM)
Uspjeh
Neuspjeh
2C.1 Suradnja s kontrolom letenja (ako je primjenjivo)
2C.2 Postupci uzlijetanja na aerodromu
2C.3 Zatrčavanje, uzlijetanje i penjanje
2C.4 Praćenje leta i vještina letenja tijekom faze uzlijetanja
2C.5 Simulacija otkaza motora nakon uzlijetanja
2C.6 Gašenje motora i spremanje

LIC-FRM-371

Rev.No. 0/30.06.2017.
Page 3/5

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo / Croatian Civil Aviation Agency
Ulica grada Vukovara 284_10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 2369 300_Fax.: +385 1 2369 301
e-mail: ccaa@ccaa.hr

SEKCIJA 3 – OPĆE RADNJE
Uspjeh

Neuspjeh

Uspjeh

Neuspjeh

3.1 Održavanje položaja i brzine u pravolinijskom letu
3.2

Koordinacija tijekom zaokreta s nagibom od 30°, postupci i načini motrenja i izbjegavanja
sudara

3.3 Vađenje iz zaokreta prema odabranom orijentiru i prema kompasu
3.4 Letenje na velikim napadnim kutovima (malom brzinom)
3.5 Prevučeni let i povratak iz prevučenog leta
3.6 Kovit i vađenje iz kovita
3.7 Koordinirani zaokret s nagibom od 45°, postupci i načini motrenja i izbjegavanja sudara
3.8 Poznavanje okruženja letjelišta
SEKCIJA 4 – KRUG ZA SLIJETANJE, PRILAZ I SLIJETANJE
4.1 Postupak prilaženje krugu za slijetanje
4.2 Postupci i načni motrenja i izbjegavanja sudara
4.3 Provjere prije slijetanja
4.4 Let po krugu za slijetanje, prilaženje, slijetanje
4.5 Točnost slijetanja (simulacija izvanaerodromskog slijetanja na kratak teren)
4.6 Slijetanje s bočnim vjetrom ako to uvjeti omogućavaju
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Podaci o letu:
Tip zrakoplova:
Mjesto uzlijetanja / slijetanja

Registarska oznaka:
Vrijeme uzlijetanja:

Vrijeme slijetanja:

Broj letova / Nalet:

Ukupno:
Rezultat provjere:
Uspjeh 

Neuspjeh 

Djelomičan uspjeh 

Primjedbe i napomene ispitivača:

Izjava kandidata:
Izjavljujem kako su podaci na ovom obrascu točni, te kako sam upoznat s rezultatom provjere praktične
osposobljenosti / provjere stručnosti.
Ime i prezime:

Potpis:

Datum:

Izjava i potvrda ispitivača:
Izjavljujem kako sam primio sve informacije od kandidata vezano za njegovo iskustvo i osposobljavanje.
Potvrđujem da su iskustvo i osposobljavanje u skladu s primjenjivim zahtjevima.
Potvrđujem kako su svi zahtijevani manevri i vježbe provedeni, te je potvrđeno kandidatovo teorijsko znanje usmenim
ispitivanjem. (kada je primjenjivo)
Ime i prezime:
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