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PARA PRO
Περιεχόµενα:
•
•
•

Εισαγωγή
Οι 5 φάσεις του Αλεξιπτωτισµού Πλαγιάς
Γενική περιγραφή του “PARAPRO”
o Το πρόγραµµα
o Συµµετέχοντες
o Ασφάλεια και Εκπαίδευση
o Περιορισµοί
o Στοιχεία των Φάσεων του Αλεξιπτωτισµού Πλαγιάς:
Γνώση
Πρακτικές ∆εξιότητες
Εµπειρία
Αεροναυτοσύνη(Airmanship)

Φάση 1-2:
•
•
•
•
•

Συστάσεις
Γνωστικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις πρακτικών
δεξιοτήτων
Απαιτήσεις εµπειρίας
Αεροναυτικές απαιτήσεις

Φάση 4:
•
•
•
•
•

Συστάσεις
Γνωστικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις πρακτικών
δεξιοτήτων
Απαιτήσεις εµπειρίας
Αεροναυτικές απαιτήσεις

Φάση 3:

Φάση 5:

•
•
•

•
•
•

•
•

Συστάσεις
Γνωστικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις πρακτικών
δεξιοτήτων
Απαιτήσεις εµπειρίας
Αεροναυτικές απαιτήσεις

•
•

Συστάσεις
Γνωστικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις πρακτικών
δεξιοτήτων
Απαιτήσεις εµπειρίας
Αεροναυτικές απαιτήσεις
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Το “PARA PRO”
Μία ανάλυση της ασφάλειας και εκπαίδευσης
στον
Αλεξιπτωτισµό Πλαγιάς
Η ιστορία του Αλεξιπτωτισµού Πλαγιάς έχει γραφτεί µέσα σε λίγα χρόνια, όπου κατά
την διάρκειά τους καινούργια όρια ανακαλύπτονται καθηµερινά. (Σήµερα µπορεί να
πάσχει από οξύ «Ικάριο Σύνδροµο»).
Έχει αναπτυχθεί σε µια ενεργή αεραθλητική δραστηριότητα, που σηµαίνει ότι δεν είναι
πια απλό και εύκολο να διδαχθεί. Έχει εξελιχθεί ακόµη, σε µια σύνθετη δραστηριότητα
και συνεπώς πιο επικίνδυνη στους αυτοδίδακτους, την ίδια στιγµή που ακριβώς το
αντίθετο µπορεί να ισχύσει για αυτούς που λαµβάνουν την σωστή εκπαίδευση.
Στην κούρσα για την κατασκευή πιο αποδοτικών αλεξιπτώτων και για καινούργιες
εξελίξεις ( Αλεξίπτωτα µε υψηλό λόγο ολίσθησης, πτήσεις σε δυναµικό, σε θερµικά και
ελεύθερης απόστασης “cross country”), εύκολα λησµονούµε ότι και η ανθρώπινη φύση
χρειάζεται χρόνο για να µάθει καινούργιες τεχνικές µε ασφάλεια. Οι εκπαιδευτικές
µέθοδοι είναι πολύ συχνά σε χαµηλό επίπεδο όταν η πραγµατικότητα απαιτεί πτήσεις
µε θερµικάρισµα και ελεύθερη απόσταση.
Αν κάποιος ανατρέξει στην ιστορία του αλεξιπτωτισµού πλαγιάς σε ότι αφορά το
πτητικό επίπεδο που έχει επιτευχθεί , βλέπουµε 5 αυτόνοµα στάδια.
Στον αλεξιπτωτισµό πλαγιάς τα χαµηλότερα 2 στάδια αποτελούν µία ενότητα, λόγω
της ευκολότερης διαδικασίας απογείωσης και προσγείωσης και των χαµηλότερων
πτητικών ταχυτήτων που επιτυγχάνονται.
Τα ατυχήµατα είναι πιο πιθανό να συµβούν όταν ο πιλότος φθάνει σε υψηλότερο
επίπεδο.
Το Ενιαίο Πανελλήνιο πρόγραµµα εκπαίδευσης στον Αλεξιπτωτισµό Πλαγιάς αποτελεί
ένα εργαλείο για όλους τους πιλότους, και τους προπονητές, προκειµένου να
βοηθήσει από τα πρώτα βήµατα της εκπαίδευσης να γνωρίζουν και να κατανοούν
όλα τα στάδια της εξέλιξης τους, και πως µέσα από ασφαλείς διαδικασίες να
βελτιώνονται και να επιτυγχάνουν τους στόχους και τις απαιτήσεις του επόµενου
σταδίου.
Κάθε αξιολόγηση για απόκτηση άδειας απόδειξης εµπειρίας και IPPI card
( International Pilot Proficiency Identification ) θα βασίζεται στο πρόγραµµα
αυτό.
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Τα 5 στάδια του Αλεξιπτωτισµού πλαγιάς:
5ο. Ελεύθερη Απόσταση (Cross Country)
4ο. Προχωρηµένο επίπεδο πτήσης σε Θερµό δυναµικό (σε συνθήκες
αναταράξεων)
3ο. Πτήση σε δυναµικό (σε συνθήκες χωρίς αναταράξεις)
2ο. Υψηλή πτήση «τσουλήθρα»
1ο. Απλά ξεκολλήµατα, σε µικρές πλαγιές µε
µικρή κλίση (Μην πετάς υψηλότερα από το
σηµείο που αρχίζει η περίπτωση της πτώσης
να σε προβληµατίζει ). Ενότητα µε το 2ο στάδιο.
Κάθε στάδιο ακολουθείται από ένα πιο σύνθετο, απαιτώντας καινούργια γνωστικά
στοιχεία και δεξιότητες. Είναι µια φυσιολογική «σκάλα» όπου ο εκπαιδευόµενος
αναρριχάται για να εξελιχθεί µε ασφάλεια σαν πιλότος.
Υπάρχουν περαιτέρω στάδια όπως ακροβατικά, πειραµατικές τεχνικές, δυναµικές
τεχνικές, τα οποία θεωρούνται στο σύνολο τους επικίνδυνα για τον σηµερινό µέσο όρο
των πιλότων. Θα έπρεπε λοιπόν να εκτελούνται µόνο από συγκεκριµένους
ειδικευµένους πιλότους, χρησιµοποιώντας ένα αυστηρό επαγγελµατικό πρόγραµµα
µέχρι να εξελιχθούν ασφαλείς µέθοδοι προσιτές για όλους.
Επιπρόσθετα στο παραπάνω σύστηµα των «σταδίων», υπάρχουν άλλα εναλλακτικά
στάδια ή βήµατα που µπορεί ένας πιλότος να κάνει, όπως, αλλάζοντας το κάθισµά
του, ή να πετάει σε καινούργια τοποθεσία ή µε διαφορετικό αλεξίπτωτο.
Κάθε φορά που κατακτώνται καινούργια στάδια, ή που πλησιάζονται από τους
αυτοδίδακτους πιλότους υπάρχει µια αύξηση των ατυχηµάτων. Κάποια από αυτά
έρχονται αναπόφευκτα λόγω της πρωτοποριακής φύσης τους (του Lilliental ήταν το
πρώτο), ενώ κάποια άλλα θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί µε την κατάλληλη
εκπαίδευση.
Αν κάποιος αναλύσει την αιτιολογία των ατυχηµάτων που οφείλονται σε λάθος
πιλότου, θα ανακαλύψει ότι συµβαίνουν είτε γιατί ο πιλότος προσπαθεί να εκτελέσει
κάτι πιο απαιτητικό από τις ικανότητες του, είτε γιατί απλά εκτελεί κάτι που δεν
επιτρέπεται να κάνει.
Σήµερα έχουµε όλο το απαραίτητο υλικό για να αποφεύγουµε τέτοιου είδους
ατυχήµατα, είτε από την συλλογική γνώση που έχει αποκτηθεί από την ίδια την
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κοινότητα του αλεξιπτώτου πλαγιάς, είτε από την υπάρχουσα γνώση των άλλων
αεραθληµάτων. Είτε γνωρίζουµε το πώς µια ενέργεια θα έπρεπε να εκτελεστεί σωστά,
ή ξέρουµε καλά ότι υπάρχουν ξεκάθαρα όρια τα οποία δεν γίνεται να υπερβάλουµε µε
ασφάλεια. (Ένα παράδειγµα είναι η πτήση µέσα σε σύννεφο. Οποιοσδήποτε συνετός
πιλότος µηχανοκίνητου αεροπλάνου ή ανεµόπτερου γνωρίζει καλά ότι είναι κάτι
επικίνδυνο και συνεπώς δεν χρειάζεται οι πιλότοι του αλεξιπτώτου πλαγιάς να το
ανακαλύψουν εκ νέου µπαίνοντας σε θανατηφόρες καταστάσεις).
Σήµερα, ο αλεξιπτωτισµός πλαγιάς µαζί µε τις υπόλοιπες αεραθλητικές
δραστηριότητες έχει τις περισσότερες από τις απαιτούµενες γνώσεις για να εξελιχθεί
µε ασφάλεια µέσα από τα πτητικά στάδια. Είναι επιτακτική ανάγκη όµως να τα
συνθέσουµε όλα αυτά σε ένα συγκροτηµένο εκπαιδευτικό σύστηµα.

Τα 5 στάδια του Αλεξιπτωτισµού πλαγιάς και το εθνικό σύστηµα
αδειών απόδειξης εµπειρίας:
5. Ελεύθερη Απόσταση (Cross Country)
Κόκκινο χρώµα Προχωρηµένος Πιλότος (ΠΠ)
4. Πτήση σε θερµικά
Πορτοκαλί χρώµα Πιλότος (Π)
3. Πτήση σε δυναµικό
Πράσινο χρώµα Πιλότος Λέσχης (ΠΛ)
2. Υψηλή πτήση ολίσθησης (τσουλήθρα)
Μπλε χρώµα Εκπαιδευόµενος
Πιλότος

(ΕΠ)

1. Απλά ξεκολλήµατα
(ενότητα µε το
στάδιο 2)
Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ενός πιλότου να πετάει αλεξίπτωτα πλαγιάς µπορεί να επιµεριστεί σε
4 ιδιότητες που µπορούµε να καλλιεργήσουµε:
1. ΓΝΩΣΗ
2. ΕΠΙ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑ
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
4. ΑΕΡΟΝΑΥΤΟΣΥΝΗ (Airmanship)
5

ΕΠΙ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑ:

∆εδοµένου ότι το αλεξίπτωτο πλαγιάς είναι µια πρακτική

δραστηριότητα, η ικανότητα του πιλότου µπορεί βέλτιστα να εκτιµηθεί από το επίπεδο
της δεξιότητάς του. Από τον τρόπο που εκτελεί διάφορους ελιγµούς, αλληλουχία
ελιγµών και στόχων και το πώς προσαρµόζεται σε καινούργιες πτητικές συνθήκες και
καταστάσεις. Σίγουρα είναι επιτακτικό επίσης να δείξει καλή αεροναυτοσύνη, κάτι που
είναι δύσκολα µετρήσιµο και αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί. Ένας καλός εκπαιδευτής
όµως, έχει την ικανότητα να παρατηρήσει ένα καλό επίπεδο αεροναυτοσύνης του
πιλότου, συχνά ακόµα και πριν ο πιλότος βρεθεί στον αέρα.
Η ΓΝΩΣΗ και η ΕΜΠΕΙΡΙΑ είναι απλά «εργαλεία» που χρησιµεύουν στην
καλυτέρευση της ΕΠΙ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ και την καλλιέργεια της ΑΕΡΟΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ και
συνεπώς και την ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ενός πιλότου. Ωστόσο, έχουν µεγάλη αξία στην
µαθησιακή διαδικασία και σε αυτή η αξία τους δύσκολα µπορεί να υπερεκτιµηθεί.
Αποµονωµένα από τους άλλους παράγοντες όµως, είναι άχρηστα στην εκτίµηση της
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ενός πιλότου.
Βασισµένοι στις παραπάνω «αλήθειες» και «κανόνες», συντάχθηκε το παρόν σύστηµα
εκπαίδευσης θεµελιωµένο στα 5 ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ σαν µια
φυσική εξέλιξη του πιλότου. Επίσης, βασίστηκε κυρίως στην ανάπτυξη και εκτίµηση
της ΕΠΙ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ του πιλότου, παρόλο που οι τρεις υπόλοιπες ιδιότητες έχουν
βρει σήµερα τον ρόλο τους.
Για παράδειγµα, η ΑΕΡΟΝΑΥΤΟΣΥΝΗ εκφράζεται από το γεγονός ότι ο πιλότος
κατέχει είτε το δίπλωµα του ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ, που σηµαίνει ότι δεν έχει
το κατάλληλο επίπεδο της ΑΕΡΟΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ για να είναι υπεύθυνος για την
προσωπική του ασφάλεια όσο και των άλλων, είτε κατέχει το δίπλωµα του ΠΙΛΟΤΟΥ,
µε το οποίο δείχνει ότι έχει την απαιτούµενη ΑΕΡΟΝΑΥΤΟΣΥΝΗ.
Με άλλα λόγια, ένας ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται
µέσα σε ένα σύστηµα εκπαίδευσης, κάτω από την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, και ότι
η όλη του πτητική συµπεριφορά θα είναι σύµφωνα µε τα προστάγµατα του
εκπαιδευτή. Το δίπλωµα ΠΙΛΟΤΟΥ, αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του έχει την ωριµότητα
να είναι υπεύθυνος για την πτητική του δραστηριότητα, αναζητώντας περαιτέρω
εκπαίδευση όταν νιώθει την ανάγκη της.
Το δίπλωµα ΠΙΛΟΤΟΥ δεν σηµαίνει ότι ο κάτοχός του είναι κάποιος που δεν θα έχει
ανάγκη από πρόσθετη εκπαίδευση στο µέλλον επειδή «τα ξέρει όλα»., απλά σηµαίνει
ότι µπορεί να είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του στο επίπεδο που βρίσκεται. Όταν
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θελήσει να υπερβεί επίπεδο αναζητεί εκπαίδευση πριν να επιχειρήσει µοναχικές
πτήσεις στο πιο υψηλό επίπεδο.
ΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ
Τα στάδια του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι κωδικοποιηµένα χρωµατικά για
πιο εύκολη αναγνώριση. Η σύλληψη έγκειται ότι ο πιλότος (η εκπαιδευόµενος
πιλότος) θα φέρει ορατά διακριτικά τα οποία θα τον κατατάσσουν σαν
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΠΙΛΟΤΟ ή ΠΙΛΟΤΟ, ταυτόχρονα µε το επίπεδο στο οποίο
βρίσκεται (υπογεγραµµένο από εκπαιδευτή). Πέρα από το ότι αποτελεί ένα
αποτελεσµατικό τρόπο ελέγχου µιας πτητικής περιοχής, χρησιµεύει και σαν
εκπαιδευτικό βοήθηµα. Είναι ένα πρόσθετο κίνητρο και ξεκαθαρίζει την πορεία
που προδιαγράφεται στην εξέλιξη κάθε πιλότου, προσδιορίζοντας εύκολα
αναγνωρίσιµα εξελικτικά στάδια, τα οποία είναι εφικτά από το µεγαλύτερο
ποσοστό των πιλότων.
Σηµείωση: Στα στάδια έχουν δοθεί χρώµατα από µπλε µέχρι κόκκινο. Το
«µαύρο» επίπεδο ή το επίπεδο του «Αετού», πρέπει να θεωρηθεί σαν το
ανώτατο επίπεδο. Αυτό το επίπεδο θα πρέπει να εκφράζει την ανώτατη
βαθµίδα στην Αεροναυτοσύνη, ∆εξιότητα, Γνώση και Εµπειρία ( αυτό το
επίπεδο αναγνωρίζεται µε την απόκτηση του Gold Badge της FAI ).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PARA PRO
Ο στόχος αυτού του προγράµµατος είναι να βοηθήσει και να ενισχύσει τους
συµµετέχοντες να εξελιχθούν, µε ασφάλεια και να χαρούν το άθληµα του
Αλεξιπτωτισµού Πλαγιάς.
Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να απολαύσουν την οµορφιά και
την ελευθερία αυτού του αθλήµατος, χωρίς να διακινδυνεύσουν την σωµατική
ακεραιότητα τους λόγω, της δικής τους ή τρίτων, έλλειψης θέλησης και
ικανότητας να φροντίσουν για την ασφάλεια, διασκέδαση και ελευθερία τους.
Η ικανότητα ενός πιλότου βασίζεται στην γνώση, δεξιότητα, εµπειρία και
προσωπικά χαρακτηριστικά και στάσεις, συµπεριφορές οι οποίες παίρνουν
χρόνο να αναπτυχθούν στο επίπεδο εκείνο όπου κάποιος είναι ικανός να
λειτουργεί αυτόνοµα προς την υλοποίηση του παραπάνω στόχου.
Η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας είναι θέµα διδακτικής, η οποία γίνεται πιο
παραγωγική, διασκεδαστική και ασφαλής µέσα από ένα δοµηµένο πρόγραµµα
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το οποίο παρακινεί τον ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΠΙΛΟΤΟ ή και ΠΙΛΟΤΟΥΣ,
βοηθώντας τους να φτάσουν εύκολα σε ξεκάθαρα και φυσικά στάδια ή στόχους,
επεκτείνοντας σταδιακά την χρηστική ελευθερία τους χωρίς να διακινδυνεύουν
την ασφάλειά τους.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραµµα αποτελείται από 5 φυσικά στάδια, βασισµένα στην εξέλιξη του
αθλήµατος, δίνοντας µια εξαιρετική προοδευτικότητα πάνω στον ακρογωνιαίο
λίθο της µαθησιακής διαδικασίας. Η µάθηση χτίζεται προοδεύοντας από το
εύκολο στο δύσκολο, από χαµηλά ψηλότερα, από το βασικό στο εξεζητηµένο,
από το απλό στο περίπλοκο, προσέχοντας να µην µείνουν κάποια ενδιάµεσα
κενά.
Το πρόγραµµα διαχωρίζει επίσης τους συµµετέχοντες σε
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΠΙΛΟΤΟΥΣ (1-2ο και 3ο στάδιο)

και

ΠΙΛΟΤΟΥΣ (4ο και 5ο στάδιο) ανάλογα µε το αν µπορούν να πετάξουν µόνοι ή
όχι (χωρίς επίβλεψη εκπαιδευτή).

Τα 5 ΣΤΑ∆ΙΑ
1,2. Υψηλή Ολίσθηση (Τσουλήθρα) Μπλε ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ
3. Πτήση σε ∆υναµικό Πράσινο ΠΙΛΟΤΟΣ ΛΕΣΧΗΣ
4. Πτήση σε Θέρµο-δυναµικό Πορτοκαλί ΠΙΛΟΤΟΣ
5. Ελεύθερη Απόσταση Κόκκινο ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ
ΠΙΛΟΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
Εκπαιδευόµενοι:
Ο Εκπαιδευόµενος Πιλότος, όπως υπονοεί και ο χαρακτηρισµός του,
βρίσκεται στην φάση της βασικής εκπαίδευσης για να γίνει πιλότος. Θεωρείται
αυτός που έχει περιορισµένη ικανότητα να φροντίσει για την προσωπική του
όπως και των τρίτων την ασφάλεια.
Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει ανεπτυγµένη σε ικανοποιητικό βαθµό την ικανότητα
να εκτιµά όλους εκείνους τους παράγοντες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια, µε
συνέπεια να µην µπορεί να παίρνει ασφαλείς και τεκµηριωµένες αποφάσεις και
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να ενεργεί ανάλογα, χωρίς την παρουσία κάποιου εκπαιδευτή. Αφορά τα
στάδια 1- 2ο και 3ο.
Πιλότοι:
Ένας Πιλότος θα πρέπει να µπορεί να φροντίζει για την προσωπική του
ασφάλεια καθώς και για των τρίτων, µέσα στους ισχύοντες κανόνες,
κανονισµούς και στο πλαίσιο του κώδικα σωστής πτητικής συµπεριφοράς, ενώ
λειτουργώντας µονάχος απαιτείται υψηλότερο επίπεδο από αυτό που έχει
καταταχθεί.
Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να µπορεί να εκτιµά όλους τους παράγοντες που
εξασφαλίζουν τη ασφάλεια και µε βάση αυτό να έχει την ικανότητα να παίρνει
σωστές και τεκµηριωµένες αποφάσεις, να ενεργεί ανάλογα από µόνος του ή να
εξασφαλίζει περαιτέρω εκπαίδευση, πληροφορίες και βοήθεια κατά την κρίση
του.
Αφορά τα στάδια 4ο και 5ο.

Συνιστώµενη Εκπαίδευση και περιορισµοί ασφάλειας
Οι Εκπαιδευόµενοι θα πρέπει απαραίτητα να πετούν κάτω από την
καθοδήγηση κάποιου εκπαιδευτή. Μέχρι την ικανοποίηση των κατατακτήριων
απαιτήσεων θα πρέπει να πετούν κάτω από την άµεση επιστασία ενός
εκπαιδευτή.
Οι Εκπαιδευόµενοι επιβάλλεται να πετούν µε αλεξίπτωτα και καθίσµατα
κατάλληλα για το επίπεδό τους και τα οποία θα έχουν ελεγχθεί από τον
εκπαιδευτή τους. Θα επιτρέπεται να κάνουν ρυθµίσεις και διορθώσεις στον
εξοπλισµό τους µόνο µετά από έγκριση του εκπαιδευτή τους.
Οι Πιλότοι πρέπει να γνωρίζουν και να ακολουθούν όλους τους σχετικούς
Εθνικούς Αεροναυτικούς κανονισµούς καθώς και τους τοπικούς ισχύοντες
κανόνες πτήσης.
Οι Πιλότοι δεν πρέπει να µετέχουν σε επιδείξεις, αγώνες ή άλλες πτητικές
διοργανώσεις οι οποίες απαιτούν υψηλότερο επίπεδο από το οποίο βρίσκονται
την δεδοµένη χρονική στιγµή.
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Όριο Ηλικίας: Για πτήση µε Αλεξίπτωτο Πλαγιάς: Συνιστώµενο όριο είναι τα 16
χρόνια µε την γραπτή συγκατάθεση των κηδεµόνων τους για αυτούς κάτω από
18 χρονών.

PARA PRO, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ
Γνώση
Εκπαιδευόµενοι που βρίσκονται στο 1ο, 2ο και 3ο στάδιο θα πρέπει να
παρακολουθούν τα απαραίτητα σεµινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις και να
υφίστανται γραπτές εξετάσεις για να διασφαλίσουν το αναγκαίο επίπεδο
γνώσης που απαιτεί το επίπεδό τους. Οι γνωστικές προϋποθέσεις του κάθε
σταδίου είναι ένας οδηγός για την επίτευξη των επιµέρους στόχων κάθε
επιπέδου. ∆εν θα πρέπει να εµποδίζουν κανέναν να δίνει επιπλέον
επιµόρφωση - εκπαίδευση αν θεωρηθεί αναγκαίο. Οι εκπαιδευτικές µέθοδοι
µπορεί να ποικίλλουν και εναπόκεινται στην κρίση του εκπαιδευτή - Προπονητή.
Στάδιο 3ο . Προϋπόθεση για να εξελιχθεί κάποιος µαθητής σε αεραθλητή
ΠΙΛΟΤΟ 4ου και 5ου σταδίου, είναι η επιτυχία του σε γραπτές εξετάσεις µε
αντικείµενο τους εναέριους νόµους, εφαρµόσιµους κανόνες και κανονισµούς και
τον κανόνα καλής πρακτικής, για να διασφαλιστεί το απαραίτητο επίπεδο
γνώσης για να δραστηριοποιηθεί ανεξαρτητοποιηµένος, σωστά και µε ασφάλεια
στον αέρα και στα αεραθλητικά κέντρα.
Οι ΠΙΛΟΤΟΙ στο 4ο και 5ο Στάδιο, µπορούν µε δική τους πρωτοβουλία να
αποκτήσουν την αναγκαία γνώση, είτε µέσα από την παρακολούθηση
διαλέξεων, ενηµερωτικών συνεδρίων είτε από προφορικές συζητήσεις είτε από
οµαδική ή προσωπική µελέτη.
ΠΡΙΝ ένας εκπαιδευόµενος πιλότος πάρει την έγκριση για την αναβάθµιση σε
υψηλότερο στάδιο, θα πρέπει ο εκπαιδευτής και ο παρατηρητής να έχουν
πειστεί για το απαιτούµενο επίπεδο γνώσης του µαθητή.
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Πρακτική ∆εξιότητα
Εκπαιδευόµενοι που βρίσκονται στο 1ο, 2ο και 3ο στάδιο, θα πρέπει να λάβουν
την αναγκαία εκπαίδευση σε κάθε πρακτική δοκιµασία. Πριν την εκτέλεση της
δοκιµασίας σε πραγµατικές συνθήκες, θα πρέπει ο µαθητής να έχει διδαχθεί τα
βασικά θεωρητικά στοιχεία, τον σκοπό, την ενδεδειγµένη διαδικασία, τα συχνά
λάθη και παρανοήσεις, τους πιθανούς κινδύνους και τις διορθώσεις, όπως και
τα εγκεκριµένα ασφαλιστικά κριτήρια για την εκτέλεσή της.
Κάθε δοκιµασία θα πρέπει να εξασκηθεί µέχρι ο εκπαιδευτής να πειστεί ότι έχει
αφοµοιωθεί σωστά και µε ασφάλεια µέσα στα πλαίσια του συγκεκριµένου
επιπέδου. Προοδευτικά µπορεί να θεωρηθεί ότι ο µαθητής έχει περάσει τις
συγκεκριµένες δοκιµασίες, καλύπτοντας τα παραπάνω κριτήρια επιτυχίας.
Έτσι, µια ειδική διαγωνιστική πτήση δεν κρίνεται απαραίτητα αναγκαία.
Οι ΠΙΛΟΤΟΙ στο 4ο και 5ο Στάδιο, µπορεί κατά την κρίση τους, µέσα σε
επιτρεπόµενα µέτρα ασφάλειας, να αποκτήσουν την απαραίτητη εκπαίδευση
για κάθε πρακτική δεξιότητα. Πριν να θεωρηθεί ότι ο Πιλότος έχει περάσει τις
συγκεκριµένες δοκιµασίες, θα χρειάζεται να τις εκτελέσει παρουσία κάποιου
εκπαιδευτή ή παρατηρητή, ο οποίος θα πρέπει να πειστεί για τον βαθµό της
αφοµοίωσης τους µέσα στα όρια και διαδικασίες ασφάλειας.
Εµπειρία
Η Εµπειρία δεν είναι από µόνη της µια µέτρηση της ικανότητας ενός πιλότου.
∆ιασφαλίζει όµως ότι η γνώση, δεξιοτεχνία και αεροναυτοσύνη έχουν
εξασκηθεί σε ένα ελάχιστο βαθµό σε διάφορες καταστάσεις. Εξάσκηση,
δοκιµασία και πειραµατισµός είναι σηµαντικά στην µαθησιακή διαδικασία ώστε
να ικανοποιηθεί το βασικό κριτήριο της αληθινής µάθησης: να επιτευχθεί
αλλαγή συµπεριφοράς.

Η εµπειρία θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε την καταγραφή της σε logbook ή µε
αξιόπιστους µάρτυρες. Ο εκπαιδευτής ή ο παρατηρητής πρέπει να έχει πειστεί
ότι οι ελάχιστες προϋποθέσεις έχουν ικανοποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να απαιτούν επιπρόσθετη απόδειξη.
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Αεροναυτοσύνη (Airmanship)
Ο εκπαιδευτής ή ο παρατηρητής πρέπει να έχουν πειστεί ότι ο Εκπαιδευόµενος
ή ο Πιλότος έχει την ικανότητα να διασφαλίζει την προσωπική του, όπως και
των τρίτων την ασφάλεια στο ανάλογο επίπεδο, µέσα στα πλαίσια των
ισχυόντων κανονισµών και κανόνων, µε κριτήρια ασφάλειας και κώδικα καλής
πτητικής συµπεριφοράς.

PARA PRO, ΣΤΑ∆ΙΟ 1ο- 2ο
ΧΑΜΗΛΕΣ ΚΑΙ ΨΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ,ΜΠΛΕ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ ( ΕΠ)

Χαµηλές Πτήσεις Ολίσθησης εννοούνται αυτές που πραγµατοποιούνται σε οµαλό
έδαφος, η ολίσθηση δε, γίνεται συνήθως 5 -10 µέτρα από το έδαφος.
Υψηλές Πτήσεις Ολίσθησης είναι αυτές στις οποίες η υψοµετρική διαφορά και η
απόσταση από το έδαφος είναι τέτοια που να επιτρέπει µια σχετική ελευθερία
κινήσεων.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι στόχοι αυτού του σταδίου είναι να εισάγουν τον εκπαιδευόµενο στον Αλεξιπτωτισµό
Πλαγιάς σταδιακά µε χαµηλές, πρωταρχικά, πτήσεις (1ο στάδιο) και υψηλές πτήσεις
ολίσθησης αργότερα (2ο στάδιο), κάνοντας τον ικανό να εξασκείται ευχάριστα και µε
ασφάλεια, προετοιµάζοντας τον ταυτόχρονα για το επόµενο στάδιο.
Αυτό το στάδιο είναι το πιο σηµαντικό στην συνολική εξέλιξη του εκπαιδευόµενου, µια
και εδώ βρίσκονται τα θεµέλια για σωστές (ή λαθεµένες) συνήθειες. Εδώ, µε µικρή,
ασφαλή απόσταση από το έδαφος, ο µαθητής πετάει µε εύκολο εξοπλισµό, σε
εύκολους λόφους και συνθήκες, αποκτά εµπιστοσύνη κατά την διάρκεια της πτήσης,
στον εξοπλισµό και στον εαυτό του και εξασκείται και µαθαίνει τις βασικές δεξιότητες.
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Έτσι, ο εκπαιδευόµενος σταδιακά θα συνηθίσει να πετά υψηλά από το έδαφος
ξεπερνώντας µια πιθανή υψοφοβία (δείχνοντας ανοχή σε ατοµικούς ρυθµούς
εξέλιξης). Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να σχεδιάζει και να προετοιµάζεται για κάθε
πτήση. Ταυτόχρονα, συνειδητοποιεί ότι το ύψος δίνει µεγαλύτερη ασφάλεια,
παρέχοντας χώρο και χρόνο για ελιγµούς και διορθώσεις σε πιθανά λάθη.
Μαθαίνονται και εξασκούνται οι βασικοί ελιγµοί, όπως πτήση µε ελεγχόµενη ταχύτητα,
συµπεριλαµβάνοντας πτήση σε χαµηλή ταχύτητα, συγχρονισµένες στροφές και
συνδυασµό αυτών, διορθώσεις πορείας λόγω ανέµου και προσεγγίσεις και
προσγειώσεις ακρίβειας. Το τελευταίο προϋποθέτει ότι έχουν αφοµοιωθεί µε ικανή
ακρίβεια και σχεδιασµό όλες οι υπόλοιπες δεξιότητες. Η λέξη κλειδί είναι σχεδιασµός
και ξεκινά πριν από την απογείωση και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της πτήσης.
Πρέπει να προτρέχουµε όλων των γεγονότων, να παρατηρούµε, να εκτιµούµε, να
αποφασίζουµε και να ενεργούµε ανάλογα. Η «∆ιαδικασία της Πτήσης» είναι ζωτικής
σηµασίας γενικά στον αεραθλητισµό, ακόµα και στα υψηλότερα στάδια.
Αντενδείκνυνται αυστηρά να γίνονται προσπάθειες για απογειώσεις µε πλάγιο, ούριο,
ριπαίο και ισχυρό άνεµο και πτήσεις κατά την διάρκεια ηµερών µε αστάθεια, σε
αναταράξεις και σε άνοδο.
Ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει στον εκπαιδευτικό λόφο να εξασκείται σε µαλακές
στροφές µε µικρή απόκλιση από την προδιαγεγραµµένη πορεία.
Στον λόφο µέσης δυσκολίας, κακός σχεδιασµός, προετοιµασία και ελλιπής τεχνική
απογείωσης µπορεί να έχουν τις πιο σοβαρές επιπτώσεις. Όλοι οι ελιγµοί θα πρέπει
να εκτελούνται κόντρα στον αέρα, για να αποφευχθεί το κόλληµα στην πλαγιά ή η
µεγάλη αποµάκρυνση από την ενδεδειγµένη προσγείωση. Προχωρηµένοι ελιγµοί
όπως στροφές 360 µοιρών, πτήση µε πυλώνες, και πτήσεις µε χαµηλή ταχύτητα θα
πρέπει να εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή, µεγάλο ύψος και υψοµετρική διαφορά από
το έδαφος, που να δίνει την δυνατότητα για διορθώσεις και ανάκτηση πτήσης εάν έχει
χαθεί ο έλεγχος. Στροφές, πτήση µε ούριο άνεµο και µε ταχύτητα µικρότερη του best
glide κοντά στο έδαφος, θα πρέπει να αποφεύγονται. Η προσέγγιση θα πρέπει να
προσχεδιάζεται έγκαιρα και µε καλό ύψος.
Μετά την επιτυχή ικανοποίηση των απαιτήσεων του σταδίου: Ο µαθητής πρέπει, όταν
θα πετάει µε την άµεση παρακολούθησή του από τον εκπαιδευτή, να πετάει σε λόφους
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αρχαρίων ή µέσης δυσκολίας, ενώ η ένταση του ανέµου θα πρέπει να είναι σταθερή
και να κυµαίνεται από ασθενή µέχρι µέτρια (0 – 3 m/s, 0 – 15 km/h). Οι απογειώσεις
θα πρέπει να γίνονται µε κόντρα άνεµο. Η πτήση σε αναταράξεις ή θερµικά θα πρέπει
να αποφεύγεται, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει ο µαθητής να φεύγει αµέσως
από το βουνό σε πιο ήρεµες συνθήκες έτσι ώστε να προσγειωθεί στον
προσχεδιασµένο χώρο προσγείωσης. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται να πετάει
κανείς µόνος του.
Λόφος Αρχαρίων νοείται αυτός που το έδαφός του έχει οµαλή επιφάνεια, κατά
προτίµηση µε χιόνι, άµµο, χόρτο ή χώµα, µε ανάγλυφο που να ευνοεί χαµηλές
πτήσεις. Η περιοχή µεταξύ απογείωσης και προσγείωσης θα πρέπει να είναι
ελεύθερη από εµπόδια, και άλλους κινδύνους. Θα πρέπει να είναι εφικτό ολόκληρη η
πτήση να είναι ευθεία.
Ο λόφος Μέσης ∆υσκολίας είναι αυτός όπου η απογείωση, η προσγείωση και η µεταξύ
τους περιοχή θεωρείται εύκολη και µε καλή απόσταση από εµπόδια ή άλλους
παράγοντες που βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Η περιοχή της απογείωσης θα
πρέπει να είναι οµαλή µε τέτοια κλίση η οποία επιτρέπει την επιτάχυνση και επίτευξη
πτητικής ταχύτητας, πριν να βρεθεί ο πιλότος στον αέρα. Όχι απογείωση από
απότοµους γκρεµούς. Η περιοχή της προσγείωσης θα πρέπει να είναι µεγάλης
έκτασης και εύκολα προσεγγίσιµη µε απλούς ελιγµούς και από µεγάλο ύψος. Θα
πρέπει να υπάρχει ασύρµατη επικοινωνία µεταξύ απογείωσης και προσγείωσης εάν η
προσγείωση δεν είναι ορατή από τον χώρο απογείωσης.
Πριν να προβιβαστεί κάποιος στο επόµενο στάδιο είναι ζωτικής σηµασίας ο µαθητής
έχει µάθει καλά την θεωρία όπως και τις πρακτικές δεξιότητες, ειδικά τον έλεγχο της
ταχύτητας στην περιοχή χαµηλών ταχυτήτων της πτέρυγας, και να είναι ικανός να
αναγνωρίζει και να διορθώνει την ταχύτητα όταν αυτή πλησιάζει αυτήν της απώλειας
στήριξης (stall). Αυτό ισχύει και για τις πτήσεις σε ευθεία όπως και σε στροφές.
Για τη απόκτηση της ελάχιστης εµπειρίας, συστήνεται ο µαθητής να εξασκηθεί
τουλάχιστο για 4 πτητικές ηµέρες και 20 πτήσεις, µετά την ικανοποίηση όλων των
απαιτήσεων.
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PARA PRO 1ο και 2ο Στάδιο, Γνωστικές Απαιτήσεις:
Αεροδυναµική:
1. Αντωση: ∆ιαφορά πίεσης που δηµιουργείται εξαιτίας: του προφίλ της πτέρυγας,
σχετική ταχύτητα αέρα, και γωνία πρόσπτωσης. Χαµηλή πίεση στο πάνω τµήµα
της πτέρυγας, υψηλή στο κάτω. Ορισµός: Σχετικού αέρα, οµαλή γραµµική ροή
αέρα.
2. Παράγοντες άντωσης: Πτέρυγα (airfoil), προφίλ της πτέρυγας, επιφάνεια,
πλευρικός λόγος, πυκνότητα αέρα, ταχύτητα ανέµου, γωνία πρόσπτωσης.
Εσωτερική πίεση της πτέρυγας και πως επηρεάζεται από την χρήση των φρένων.
3. Αντίσταση/Οπισθέλκουσα: Παρασιτική, ηθεληµένη, σχέση µε ταχύτητα ανέµου και
γωνίας πρόσπτωσης. Μεγαλύτερη οπισθέλκουσα όταν ο θόλος βρίσκεται πίσω
από τον πιλότο από ότι από επάνω του.
4. Πτητική φύση: Εξαρτάται από την συνεχή µπροστινή ταχύτητα αέρα, δεν µπορεί
να σταµατήσει ή να αντιστραφεί.
5. Φορτίο: Βάρος, φυγόκεντρος. ∆υνάµεις που εξασκούνται στις στροφές, δυναµική
άντωση σε πλαγιές και αναταράξεις. ∆υνάµεις από ξαφνικά ανοίγµατα (µετά από
κλείσιµο) του θόλου.
6. Κινητήριες ∆υνάµεις:
•

Στο έδαφος: Τρέξιµο

•

Στον αέρα: Η αρχή του κεκλιµένου επιπέδου: Στην πτήση χωρίς µηχανή, µια
πτητική συσκευή πετάει καθοδικά (σε σχέση µε τον περιβάλλοντα αέρα), επειδή
η κινητήρια δύναµη είναι η βαρύτητα.

7. Σχετική ταχύτητα αέρα σε σχέση µε σχετική ταχύτητα ως προς το έδαφος.
Επίδραση ανέµου: Λόγοι που απογειωνόµαστε και προσγειωνόµαστε κόντρα στον
άνεµο. Κόντρα και ούριος άνεµος, παρέκκλιση πορείας λόγω ανέµου και crabbing,
drift και διορθώσεις στις στροφές.
8. Απώλεια Στήριξης: Περιγραφή, κίνδυνοι, αναγνώριση, αποφυγή και διόρθωση. Σε
στροφές, επιταχυνόµενη ,δευτερεύουσα, σε άνεµο και δυναµικό πλαγιάς, καθοδικό
αέρα, σε ριπές ανέµου και αναταράξεις.
9. Μπροστινά Κλεισίµατα: Ασύµµετρα και συµµετρικά (και τα δυο ακροπτέρυγα ή
ολόκληρο το χείλος προσβολής). Περιγραφή, κίνδυνοι, αναγνώριση, αποφυγή και
διόρθωση. Σε στροφές, ριπές ανέµου και αναταράξεις.
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10. Spins, Spirals: Αρνητικό Spin. Περιγραφή, αναγνώριση, αποφυγή, διόρθωση.
11. ∆ίνες στα Ακροπτέρυγα: Αναταράξεις πίσω από όλες τις πτητικές συσκευές, πως
να αποφευχθούν, κλεισίµατα εξαιτίας τους. Επίδραση εδάφους.
12. Κινήσεις ελέγχου και αρχές: Έλεγχος ταχύτητας ανέµου και στροφές. Χρήση
φρένων σε σύγκριση µε την χρήση του βάρους.
13. Ταχύτητα ως προς τον αέρα και πολική καµπύλη: Ελάχιστος βαθµός καθόδου και
καλύτερος λόγος ολίσθησης, σχέση ταχυτήτων ως προς τον αέρα µε κόντρα και
ούριο άνεµο, µεταβολή φορτίου πτέρυγας.
14.
Μικρό-µετεωρολογία (συνθήκες συγκεκριµένης περιοχής πτήσεων) και µετεωρολογία:
1. Άνεµος, περιγραφή και γέννηση του: Ροή αέρα από υψηλές σε χαµηλές πιέσεις.
∆ηµιουργία του από ανόµοια θέρµανση επιφανειών. (Παραδείγµατα: Ροή νερού.
Θαλάσσια αύρα).
2. Μέτρηση έντασης ανέµου, ανεµοµετρητές, φυσικοί δείκτες και σηµάδια.
•

Ταχύτητα: Κόµβοι, Χιλιόµετρα, µέτρα ανά δευτερόλεπτο.

•

Κατεύθυνση: Πυξίδα και quadrant (Κόντρα ή όρτσα, ούριος ή πρίµα, πλάγιος)

3. ∆ύναµη Ανέµου: Αυξάνεται ανάλογα µε το τετράγωνο της αύξησης της ταχύτητάς
του. Επίδραση, κίνδυνοι.
4. Ανεµοβαθµίδα: Επίδραση, κίνδυνοι, διορθώσεις.
5. Ασταθής άνεµος, ριπές, αναταράξεις, ανοδικά: Αιτιολόγηση, σηµάδια, κίνδυνοι.
•

Μηχανική Ανατάραξη: Πίσω ή παράπλευρα από εµπόδια, δένδρα, κτίρια,
λόφους.

•

Θερµική Ανατάραξη: Αστάθεια, ανόµοια θέρµανση, κίνδυνοι, αναγνώριση.

•

Μεταβολές Ανέµου: Ριπές και κίνδυνοι.

•

Παύσεις Ανέµου: Περιγραφή, κίνδυνοι.

6. Τοπικές Συνθήκες: Επιδράσεις µορφολογίας εδάφους, κοιλάδες, παράπλευρα
εµπόδια και γωνιές.
7. Καιρός: ∆ηµιουργία, διαφορές στην θερµοκρασία και πίεση, ευστάθεια- αστάθεια,
κυκλοφορία και συστήµατα ανέµου.
8. Θαλάσσια Αύρα: ∆ηµιουργία, επίδραση.
9. Ρότορες: Πίσω από βουνά, σηµάδια, κίνδυνοι.
10. Ιδιοµορφία σε κορυφογραµµή: Περιγραφή, τύποι, βαθµίδες, κίνδυνοι.
11. Θερµικά: Περιγραφή, αστάθεια, αναταράξεις, σηµάδια.

16

12. Σύννεφα: Σωρείτες, Μελανο σωρείτες , Νέφη ρότορων, κίνδυνοι.
13. Μάζες αέρα, Μέτωπα: Ψυχρά Μέτωπα, Θερµά Μέτωπα, σηµάδια, συνθήκες.
14. Μετεωρολογικά ∆ελτία και Εκτίµηση:
•

Μετεωρολογικά ∆ελτία: Σηµάδια, Κατανόηση.

•

Καταγραφή Ανέµου: Κατεύθυνση, και δύναµη, στην απογείωση και
προσγείωση, στην περιοχή πτήσεων, σηµάδια.

•

Αναγνώριση ασφαλών και επικίνδυνων συνθηκών.

Αλεξίπτωτα Πλαγιάς και Εξοπλισµός:
1. Κατασκευή και Ορολογία: Υλικά και µέρη εξοπλισµού.
2. Πιστοποίηση και απαιτήσεις: Σχέδιο και πιστοποίηση, λόγος και ανάγκη
εφαρµογής. Μέγιστα φορτία σχεδίου, όρια ελιγµών, σταθερότητα, πτήση σε αργή
ταχύτητα, χαρακτηριστικά απώλειας στήριξης, ταχύτητα αλεξιπτώτου, βάρος
πιλότου και κατάταξη αλεξιπτώτων.
3. Συµπεριφορά: Ανταπόκριση χειρισµών. Roll, pitch και yaw coupling.
Σταθερότητα, πτήση σε αργή ταχύτητα, και απώλεια στήριξης, B-lining,
χαρακτηριστικά απογείωσης και προσγείωσης. Συνέπεια επιταχυντή.
4. Συντήρηση: Καθηµερινός και περιοδικός έλεγχος και φροντίδα, ρύθµιση και
συντήρηση από εγκεκριµένο πρόσωπο.
5. Επιλογή πτέρυγας: Κατάταξη Αλεξιπτώτων και εµπειρία, χαρακτηριστικά πτήσης,
επιδόσεις, συµπεριφορά και εύρος βάρους πιλότου. Χρήση και φιλοδοξία.
Κατάλληλη πτέρυγα για µαθητές: Standard (όχι πτέρυγα επιδόσεων ή αγωνιστικού
τύπου).
6. Επιλογή Καθισµάτων: Τύποι καθισµάτων, κλασσική χρήση ή χρήση µε
χρησιµοποίηση του βάρους, cross και ABS. Κατάταξη και εµπειρία.
7. Επιδόσεις: Ελάχιστος βαθµός καθόδου, µέγιστος λόγος ολίσθησης, µέγιστη
ταχύτητα, «τρύπηµα», ικανότητα στροφών-ελιγµών.
8. Εξοπλισµός Ασφάλειας: Κράνος, άρβυλα, γάντια, ρουχισµός. Προστασία ράχης
και λεκάνης. Airbags.
9.
Πιλότοι
1. Φυσικοί Παράγοντες: Φυσική κατάσταση, δύναµη, εξάντληση. Ναρκωτικά και
αλκοόλ. Vertigo (απώλεια προσανατολισµού), υπεραερισµός.
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2. Ψυχολογικοί Παράγοντες: Άγχος και υψοφοβία. Αναγνώριση της προσωπικής µας
ικανότητας και προσωπικών ορίων σε αντιπαράθεση µε τα όρια του εξοπλισµού
και της φύσης. Αυτοπεποίθηση σε αντιπαράθεση µε την υπέρβασή της (Το
σύνδροµο του Ίκαρου). Προσωπική και πίεση κοινωνικού περίγυρου, αποδοχή, η
ώρα να πούµε όχι. Αυτοκυριαρχία.
3. Η Μαθησιακή ∆ιαδικασία και το περιβάλλον: Το σύστηµα εκπαίδευσης, στόχοι,
περιγραφή, ασφάλεια, κίνητρα, ατοµική εξέλιξη.
4. Συµπεριφορά/Αεροναυτοσύνη:
•

Ο νόµος της πτήσης: Εξαρτόµαστε από την συνεχή πρόσθια κίνηση (σχετική
ταχύτητα ως προς τον αέρα) για να κρατηθούµε σε πτήση, δεν µπορούµε να
σταµατήσουµε ή να πάµε ανάποδα.

•

Η διαδικασία για πτήση: ∆ιορατικότητα, συνεχής εκτίµηση, αποφάσεις,
ενέργειες. Σε σχέση µε τον νόµο της πτήσης να βρισκόµαστε πάντα λίγο πιο
µπροστά.

•

Η αρχή της ολοκλήρωσης: Η αναγκαιότητα να ολοκληρωθεί κάθε πτήση από
την στιγµή που βρισκόµαστε στον αέρα. Ο κίνδυνος του πανικού.

Νόµοι και Κανόνες:
1. Κυβέρνηση ή άλλοι αρµόδιοι φορείς:
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
Ελληνική Αεραθλητική Οµοσπονδία
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
•

Εναέριος χώρος και Εναέρια κυκλοφορία: Ελεγχόµενος και µη Εναέριος χώρος
και αεροδρόµια, VFR/IFR κυκλοφορία και νόµοι, Κανόνες προτεραιότητας.

•

Κανόνες λειτουργίας του αεραθλήµατος - Λοιποί Κανόνες

2. Κανονισµός Λειτουργίας Αλεξιπτωτισµού Πλαγιάς, Αγωνιστικοί Κανονισµοί.
3. Σχολές και Εκπαίδευση.
4. Τοπικά και άλλα Αεραθλητικά Κέντρα.
5. Κώδικας καλής πρακτικής.
6. Κανόνες Προτεραιότητας στην διάρκεια της πτήσης.
Πτήση στην πράξη και ασφάλεια:
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1. Εκπαιδευτικές συστάσεις και συστάσεις ασφάλειας.
2. Σχεδιασµός Πτήσης: Η διαδικασία πτήσης: Πληροφόρηση - Παρατήρηση,
εκτίµηση, αποφάσεις και η εκτέλεσή τους. Σχέδιο Πτήσης.
3. Προετοιµασία: ∆ιαδικασίες και έλεγχοι ρουτίνας, επανέλεγχος κρίσιµων
παραγόντων.
4. Πτητικές ασκήσεις: Οι απαιτήσεις πρακτικών δεξιοτήτων: Περιγραφή, στόχος,
διαδικασίες, εκτέλεση, λάθη και κίνδυνοι.
5. Κρίσιµες, επικίνδυνες καταστάσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Αιτιολογία,
αποφυγή, αναγνώριση, διορθώσεις. Κατάλληλες εκπαιδευτικές µέθοδοι
(προσοµοίωση).
•

Λαθεµένη Προετοιµασία: Ανεπαρκής εξοπλισµός, λειτουργικότητα.

•

Χειρισµός στο Έδαφος µε δυνατό και ριπαίο άνεµο: Χάσιµο ελέγχου. Σύρσιµο,
αποφυγή, πρόληψη.

•

Απώλεια Στήριξης: Πτήση σε ευθεία, σε στροφές, χαµηλά, υψηλά, κατά την
διάρκεια της απογείωσης, σε πλαγιά, σε ριπή, σε ανατάραξη, σε απρόσµενη
άνοδο, µε ούριο, σε στροφές µε ούριο κοντά στην πλαγιά.

•

Ανεπαρκής τεχνική απογείωσης: Ανεπαρκής έλεγχος του θόλου, ανεπαρκής
ταχύτητα, και έλεγχος πορείας. Υπερδιόρθωση, στροφή προς την πλαγιά.
Είσοδος στο κάθισµα, άφηµα φρένων για είσοδο στο κάθισµα.

•

Συνθήκες Ανέµου: ∆ύναµη ανέµου, πλάγιος άνεµος, ριπές και αναταράξεις,
απρόσµενη άνοδος, ξέσυρµα προς την πλαγιά, δυναµικό.

•

Πτώσεις - Προσγειώσεις έκτακτης ανάγκης: Αποφυγή, προετοιµασία.

•

Απογειώσεις πάνω από τα 1500 µέτρα: Πυκνότητα αέρα µειώνεται, ταχύτητα
ανέµου αυξάνεται.

•

Κρίσιµοι ελιγµοί: Πτήση κοντά στο έδαφος και σε εµπόδια, απώλεια στήριξης
και πτήση µε χαµηλή ταχύτητα, στροφές 360, spins, σπειροειδής βύθιση,
πτήση µε πυλώνες. Απογείωση χωρίς βοήθεια.

•

Μη οικειότητα: Με το γεωγραφικό περιβάλλον, συνθήκες, πτέρυγα ή κάθισµα,
ελιγµούς, στόχους.

•

Σωµατικοί και Ψυχολογικοί Παράγοντες: Άγχος, πίεση, εξάντληση, φόβος,
ναρκωτικά, αλκοόλ.

•

Ανεπαρκής Αεροναυτοσύνη: Υπερεκτίµηση εαυτού, υποτίµηση περιοχής,
συνθηκών, εξοπλισµού ή στόχου.

•

Απώλεια Προσανατολισµού (Vertigo): Πτήση µε περιορισµένη ορατότητα.
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•

Συνδυασµοί: Από 2 ή περισσότερους από τους παραπάνω παράγοντες
πολλαπλασιάζεται ο κίνδυνος για ατυχήµατα.

•

Ελιγµοί Έκτακτης Ανάγκης: Χρήση εφεδρικού, αποφυγή παράλληλης πτήσης
της πτέρυγας ενώ έχουµε ανοίξει το εφεδρικό. Προσθαλασσώσεις,
προσγειώσεις σε δένδρα, σε τραχύ έδαφος, σε περιοχή µε εµπόδια, µε
ηλεκτροφόρα καλώδια.

•

Ατυχήµατα: Βοήθεια και αναφορές.

Πρώτες Βοήθειες:
Σε συµφωνία µε τις συστάσεις των αρµοδίων.
PARA PRO Στάδιο 1ο - 2ο, Απαιτήσεις Πρακτικών ∆εξιοτήτων:
Μέρος 1ο: Εισαγωγή και ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ:

1. Μεταφορά, φροντίδα και συντήρηση: της πτέρυγας και του εξοπλισµού.
Πακετάρισµα σε «ρολό» σε αντιδιαστολή µε πακετάρισµα σε «ακορντεόν».
Τακτοποίηση αρτανών και ιµάντων.
2. Ενέργειες ρουτίνας πριν και µετά την πτήση: Άπλωµα, στην µορφή «πετάλου»,
“building a wall”, ρυθµίσεις, έλεγχος πριν την απογείωση, έλεγχος αρτανών και
καραµπίνερ, έλεγχος καθίσµατος, πρόσδεση χιαστών ιµάντων και του συστήµατος
της επιτάχυνσης. Πακετάρισµα.
3. Θέση ετοιµότητας για απογείωση και τελευταίος έλεγχος: Θέση ιµάντων και
δεσίµατος. Θέση σώµατος και χεριών. Τελικός έλεγχος: καραµπίνερ και χιαστών
ιµάντων, συνθηκών, ελεύθερη περιοχή απογείωσης.
4. Ασκήσεις απογείωσης. Η πτέρυγα σε θέση για πτήση: Αποφασιστικό τρέξιµο για
να έρθει επάνω ο θόλος. Οπτικός έλεγχος του θόλου. Απελευθέρωση των Α
ιµάντων. ∆ιορθώσεις. Συνέχιση τρεξίµατος, ήρεµη και συνεχής επιτάχυνση,
αποφυγή πηδήµατος µέσα στο κάθισµα.
5. Τρέχοντας µε τον Θόλο: Έλεγχος θέσης της πτέρυγας και της γωνίας
πρόσπτωσης και roll, σε επίπεδο έδαφος και σε έδαφος µε κλίση.
6. Φέρνοντας την πτέρυγα σε απώλεια στήριξης και σταµάτηµα του τρεξίµατος: Σε
επίπεδο έδαφος και σε έδαφος µε κλίση. Σωστή τεχνική προσγείωσης. Το flair να
µην γίνεται πολύ νωρίς.
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7. Σχεδιασµός Πτήσης: Εκτίµηση περιοχής και συνθηκών. Αποφάσεις, διαµόρφωση
σχεδίου πτήσης.
8. Απογείωση: Θέση απογείωσης. Μαλακή επιτάχυνση και απογείωση, µε σωστή
ταχύτητα και καλό έλεγχο πορείας.
9. Έλεγχος ταχύτητας: Ιδανικός λόγος ολίσθησης, εξάλειψη τάσης για πτήση σε
χαµηλή ταχύτητα ή ταχύτητα κοντά στην περιοχή της απώλειας στήριξης.
10. Έλεγχος κατεύθυνσης: ∆ιατήρηση πορείας, µαλακές αλλαγές πορείας, αποφυγή
ταλαντώσεων.
11. Ανοιχτές στροφές: Συγχρονισµένη είσοδος και ανάκτηση ισορροπίας, µικρές
αποκλίσεις από τη πορεία.
12. Προσγειώσεις: Κόντρα στον άνεµο.
Μέρος 2ο: Υψηλές Πτήσεις Ολίσθησης:
1. Σχεδιασµός: ∆ιορατικότητα, εκτίµηση περιοχής και συνθηκών, αποφάσεις,
διαµόρφωση σχεδίου πτήσης.
2. Ενέργειες ρουτίνας πριν από την πτήση: Επανάληψη του 1ου µέρους, άπλωµα,
προσαρµογή, έλεγχοι πριν από την πτήση.
3. Απογειώσεις: Θέση ετοιµότητας, τελικός έλεγχος, µαλακή επιτάχυνση, απογείωση
µε σωστή ταχύτητα, καλός έλεγχος ταχύτητας και κατευθυντικότητας.
4. Ελιγµοί ελέγχου ταχύτητας: Ιδανικός λόγος ολίσθησης, ελάχιστος βαθµός βύθισης.
5. Στροφές: 90 – 180 µοίρες, µαλακά σε µέση κλίση, αριστερά και δεξιά,
συγχρονισµένα.
6. Πτήση σε χαµηλή ταχύτητα: Αναγνώριση και επανάκτηση ταχύτητας ( σε ασφαλές
ύψος).
7. Ελιγµοί προσδιορισµού θέσης ως προς το έδαφος: Οκτάρια, τετράγωνα,
διορθώσεις για ξέσυρµα από τον άνεµο.
8. Κανόνες Κυκλοφορίας: Ελιγµοί σε σχέση µε την υπάρχουσα κυκλοφορία.
9. Ελιγµοί προσέγγισης: Ακολουθώντας προσχεδιασµένη διαδικασία. Προσέγγιση µε
ούριο, base και final legs: Οκτάρια. Έλεγχος κλίσης.
10. Εκτέλεση στροφών και προσγείωσης µόνο µε τους ∆ ιµάντες. Προσοµοίωση
κοψίµατος φρένων.
11. Προσεγγίσεις και προσγειώσεις ακρίβειας: Ασφαλής και µέσα στην
προσχεδιασµένη, από τον εκπαιδευτή, περιοχή. Χαµηλή ταχύτητα και
σαχλοπαιδιαρίσµατα απαγορεύονται.
21

PARA PRO Στάδιο 1ο - 2ο, Απαιτήσεις Εµπειρίας:
1. Τουλάχιστο 6 πτητικές ηµέρες.
2. Τουλάχιστο 30 επιτυχείς πτήσεις, από τις οποίες οι 10 είναι υψηλές πτήσεις
ολίσθησης και επιπλέον
3. οι απαιτήσεις του Κανονισµού Λειτουργίας για το επίπεδο αυτό.
PARA PRO Στάδιο1ο - 2ο, Απαιτήσεις Αεροναυτοσύνης:
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει πειστεί ότι ο µαθητής µπορεί να φροντίσει την
προσωπική του ασφάλεια καθώς και των τρίτων, σε χαµηλές και υψηλές πτήσεις µέσα
στα πλαίσια των εκπαιδευτικών συστάσεων και των συστάσεων ασφάλειας.

PARA PRO, ΣΤΆ∆ΙΟ 3ο
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο, ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΙΛΟΤΟΣ ΛΕΣΧΗΣ (ΠΛ)
∆υναµικό στο Βασικό επίπεδο νοείται το δυναµικό σε εύκολο βουνό ή θερµικές
συνθήκες, χωρίς ριπές ή αναταράξεις, µε καλή απόσταση από την πλαγιά, εµπόδια και
συνωστισµό.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι στόχοι αυτού του σταδίου είναι να εισάγουν τον εκπαιδευόµενο στην πτήση σε
δυναµικό και να εκπαιδευτεί έτσι, ώστε να µπορεί να εξασκείται και να χαίρεται πτήσεις
σε δυναµικό, µε ασφάλεια. Επίσης θα πρέπει να γαλουχηθεί σε Πιλότο µε την
ικανότητα να λειτουργεί µονάχος µε ασφάλεια και να επωµιστεί την ευθύνη της
περαιτέρω εξέλιξής του.
Η πτήση σε ∆υναµικό εµπεριέχει από µόνη της πολλά στάδια, µε αυξανόµενη
δυσκολία, από εύκολες συνθήκες και ελιγµούς µε µεγάλο περιθώριο ασφάλειας, σε
οριακές ή ακραίες συνθήκες µε ελάχιστα περιθώρια ασφάλειας. Όταν ένας Πιλότος
22

κατακτά την «Τέχνη της πτήσης», φαίνεται, και σε ορισµένο βαθµό είναι, αρκετά απλή.
Αυτό βέβαια, δεν πρέπει να παρανοηθεί και να νοµίζουµε ότι είναι εύκολος στόχος.
Ελλιπής γνώση, κακή εκτίµηση, κακός χειρισµός, άγνοια ή πειραµατισµός µπορούν
εύκολα να καταλήξουν σε σοβαρό ατύχηµα.
Στην διάρκεια αυτού του σταδίου υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερο χρόνο
εξάσκησης, και οι χειρισµοί κατά την διάρκεια της πτήσης αυτοµατοποιούνται.
Ταυτόχρονα όµως υπάρχει µικρότερο περιθώριο για λάθη. Καταλαβαίνουµε λοιπόν,
ότι είναι πολύ σηµαντική η προοδευτική εξέλιξη. Η πτήση σε δυναµικό απαιτεί
προσεκτική προετοιµασία, καλό σχεδιασµό και ικανότητα για άµεσους και σωστούς
ελιγµούς. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η τεχνική απογείωσης και ο έλεγχος του θόλου σε
χαµηλή ταχύτητα, να βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ο Πιλότος θα πρέπει να
έχει την ικανότητα να εκτελεί συγχρονισµένες στροφές, µε την ελάχιστη απώλεια
ύψους, συχνά σε οριακές καταστάσεις κοντά στην πλαγιά, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει την
παρέκκλιση της πορείας του λόγω του ανέµου και της υπάρχουσας κυκλοφορίας,
τηρώντας τους ισχύοντες κανόνες προτεραιότητας. Τέλος, είναι σηµαντικό να µπορεί
να αναγνωρίζει τα διάφορα είδη κλεισιµάτων του θόλου και να εκτελεί άµεσα τις
σωστές ενέργειες για την επανόρθωση του στα πρώτα κιόλας σηµάδια του
επερχόµενου κλεισίµατος, µε την ελάχιστη απώλεια ύψους και ελέγχου.
Για να γίνει κάποιος ΠΙΛΟΤΟΣ 4ου σταδίου: Θα πρέπει να εξελιχθεί περισσότερο, µε
δεδοµένο ότι έχει ακόµα πολλά να µάθει για να αξιοποιήσει όλες τις υπάρχουσες
δυνατότητες. Θα του δίνονται δυνατότητες που θα απαιτούν ιδιαίτερα καλή
ΑΕΡΟΝΑΥΤΟΣΥΝΗ, εµπεριέχοντας την αυτοπειθαρχία και προσοχή. Πολύ συχνά δεν
θα του το επιτρέπουν οι συνθήκες να πετά ή αντίθετα να πετά µε µεγάλα περιθώρια
ασφάλειας. Το θέµα είναι να δείξει κάποιος ότι είναι ικανός να αναλάβει τις ευθύνες
του και να έχει γνώση των προσωπικών όπως και των άλλων τα όρια.
Ο εκπαιδευτής δεν θα είναι πια υπεύθυνος. Αυτό θέτει σε µεγάλη πίεση την
προσωπικότητα του.
Αυστηρή προειδοποίηση θα πρέπει να δίνεται για να αποφευχθεί η πιο γοργή εξέλιξη
του πιλότου από ότι ενδείκνυνται. Στη περίπτωση αυτή χαρακτηριστικά όπως υπέρεµπιστοσύνη στις δυνάµεις του, έλλειψη προσοχής, άγνοια, προδιάθεση για ρίσκο,
κακή εκτίµηση συνθηκών και έλλειψη ικανοτήτων διαµορφώνονται σε συνήθειες. Ο
πιλότος θα πετά µε ισχυρότερο αέρα και µικρότερα περιθώρια για λάθη από τα
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προηγούµενα στάδια. Ακόµα και πριν την απογείωση µπορούν να συµβούν
ατυχήµατα. Ελλιπής τεχνική απογείωσης, κακός έλεγχος του θόλου ή απογείωση
χωρίς το «Ιδανικό για το επίπεδο του» Αλεξίπτωτο Πλαγιάς µπορεί να έχουν σοβαρές
συνέπειες. Πρέπει να υπάρχει βοήθεια από έµπειρα «χέρια» στην περίπτωση που
επικρατεί δυνατός ή ριπαίος άνεµος. Ακόµα, θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για την
πιθανότητα της ξαφνικής και γοργής αλλαγής των συνθηκών. Ισχυρός άνεµος και
αναταράξεις µπορεί να φέρουν κάποιον σε δύσκολη θέση, ή να παρασυρθεί σε
επικίνδυνη ή άγνωστη περιοχή. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται να πετά κάποιος
µόνος.
Επιπρόσθετα εφιστούµε την προσοχή για το λεγόµενο σύνδροµο του «µέσου
επιπέδου» ή σύνδροµο του «Ίκαρου», που σηµαίνει ότι είναι εύκολο να νοµίσει
κάποιος ότι τα ξέρει όλα και να µην αναγνωρίζει τα προσωπικά του όρια ή αυτά του
εξοπλισµού του. (Είναι γνωστό σε όλους µας, ότι ο πρώτος που σκοτώθηκε από αυτή
την στάση ήταν ο Ίκαρος).
Ο Εκπαιδευόµενος (πριν την ολοκλήρωση του 3ου σταδίου) θα πρέπει να πετά µόνο
όταν: Η παρουσία του Εκπαιδευτή είναι δεδοµένη, σε εύκολες και ήρεµες συνθήκες,
µε ευρεία ανοδική ζώνη ή σε ήρεµες θερµικές συνθήκες. Θα πρέπει να προσέχει να
µην στρίβει πριν πάρει την τελική πτητική θέση µε καλό έλεγχο της ταχύτητας και
διεύθυνσης της πτέρυγας. ∆εν θα πρέπει να προσπαθεί να ξαναµπεί σε ανοδική ζώνη
εάν την έχει χάσει. Η πτήσεις σε δυναµικό µε οριακή άνοδο, δυνατό άνεµο (πάνω από
7m/s, 25km/h), σε αναταράξεις, απογειώσεις από απότοµους γκρεµούς, απογειώσεις
µε πλάγιο άνεµο, top landings ή προσγειώσεις στην πλαγιά του βουνού δεν
επιτρέπονται.
Από την στιγµή που όλες οι απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί ο πιλότος θα µπορεί να
πετά ελεύθερα µέσα στα πλαίσια που εξασφαλίζουν την ασφάλεια, εάν και εφόσον δεν
απαιτείται από νόµους ή κανονισµούς διαφορετικό επίπεδο. Ο πιλότος θα έχει την
ευθύνη να αναζητά περαιτέρω εκπαίδευση όταν θα είναι αναγκαίο. Συνιστάται αρχικά
να ισχύουν οι κανόνες για τους εκπαιδευόµενους σαν οδηγία για ασφαλές πτήσεις.
Μόνο οι έµπειροι Πιλότοι µπορούν να πετούν σε απαιτητικές καταστάσεις κοντά στην
κορυφογραµµή, σε οριακές, δυνατές συνθήκες ή συνθήκες µε αναταράξεις, ή µε
µεγάλο συνωστισµό αεραθλητών.
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Πριν να προχωρήσει κάποιος Πιλότος σε υψηλότερο στάδιο θα πρέπει να έχει
αποκτήσει µια ποικιλία εµπειριών σε διαφορετικές περιοχές και συνθήκες. Η
διαδικασία της πτήσης πρέπει να έχει αυτοµατοποιηθεί, έτσι ώστε οι αντιδράσεις να
είναι γρήγορες και σωστές σε διάφορες συνθήκες - ασκήσεις που θα πρέπει να έχει
µάθει.
Συστήνεται σαν προϋπόθεση υψηλότερου σταδίου οι 20 ώρες πτήσης και 50 πτήσεις.
PARA PRO Στάδιο 3ο, Γνωστικές Απαιτήσεις:
Αεροδυναµική:
1. Επανάληψη της θεωρίας του 2ου Σταδίου.
2. Απώλεια Στήριξης και Κλεισίµατα: Στην απογείωση, σε ριπές, σε αναταράξεις. Σε
δυναµικό πλαγιάς. Στροφές σε δυναµικό πλαγιάς. Σε ανεµοβαθµίδα. Στρίβοντας
µε ούριο. ∆ευτερογενείς απώλειες στήριξης.
3. Πολική Καµπύλη: Επίδοση. Υπολογισµός της γωνίας ολίσθησης και ελάχιστου
ρυθµού βύθισης µε αντίστοιχες ταχύτητες: Με κόντρα και ούριο άνεµο, σε άνοδο
και κάθοδο. Σε σχέση µε το φορτίο της πτέρυγας, πυκνότητα αέρα, στροφές.
4. Επίδραση Ανέµου: Παρέκκλιση πορείας λόγω ανέµου και πλαγιολίσθηση, ξέσυρµα
και διορθώσεις στις στροφές. Κόντρα και ούριος άνεµος, διείσδυση.
5. Στρόβιλοι στα Ακροπτέρυγα: Πίσω από άλλα αλεξίπτωτα, αεροπλάνα, ελικόπτερα.
Μετεωρολογία:
1. Επανάληψη της θεωρίας του 2ου σταδίου.
2. Η Ένταση του Ανέµου: Αυξάνεται ανάλογα µε το τετράγωνο της αύξησης της
ταχύτητας του ανέµου. Συνέπειες και κίνδυνοι. Στο έδαφος, στην απογείωση, στον
αέρα, στην προσγείωση.
3. ∆υναµική Άνοδος:
•

Παράγοντες: ∆ιαµόρφωση και κλίση της πλαγιάς, διεύθυνση του ανέµου και
ταχύτητα.

•

Στοιχεία: Οριζόντια και κάθετα, κλίση, επιτάχυνση, µέγιστη άνοδος, µέγιστος
κόντρα άνεµος.

•

Επικίνδυνες Συνθήκες και Περιοχές: Υπήνεµα, αναταράξεις, ρότορες, σφοδρές
κλίσεις και άνεµοι. Άνεµοι που ενισχύονται γοργά.
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•

Ασφαλείς και καλές γενικότερα συνθήκες: Επάνω και µπροστά από την
κορυφογραµµή.

4. Κύµατα όρους (Waves):
•

Παράγοντες: Έδαφος, κατεύθυνση και ταχύτητα ανέµου.

•

Σηµάδια: Άνεµος στα υψηλά ατµοσφαιρικά στρώµατα, φακοειδή σύννεφα,
σύννεφα από ρότορες.

•

Κίνδυνοι: Ρότορες, διείσδυση, ισχυρή άνοδος, σε υψηλό υψόµετρο, υποξία,
κρύο.

5. Θερµικά:
•

Παράγοντες: Αστάθεια, κύκλος θερµικών, έδαφος, λιακάδα, θέρµανση.

•

Σηµάδια: Μεγάλη µείωση θερµοκρασίας µε το υψόµετρο, αλλαγές ανέµου,
παύσεις και ριπές ανέµου, σωρείτες.

•

Κίνδυνοι: Ριπές και αναταράξεις, δυνατές lift gradients, pitch ups και downs.

•

Ασφαλείς και γενικότερα συνθήκες: Μεγάλα Θερµικά, ήρεµη και µέτρια
ανεµοβαθµίδα, ασθενείς µε µέτριους ανέµους.

6. Άνοδος λόγω έλευσης Μετώπου: Περιγραφή ψυχρού µετώπου.
•

Παράγοντες: Αέριες Μάζες, από υψηλές σε χαµηλές πιέσεις, αστάθεια.

•

Σηµάδια: Σωρείτες, µετακινούµενα νέφη, squall lines, αλλαγή διεύθυνσης
ανέµου, πτώση - άνοδος θερµοκρασίας.

•

Κίνδυνοι: Άνεµος στα υψηλά ατµοσφαιρικά στρώµατα, αλλαγές αέρα και ριπές,
ισχυρή άνοδος, αναταράξεις.

7. Νέφη: Σωρείτες, Μελανό σωρείτες, cap clouds, νέφη από ρότορες, stratus clouds,
φακοειδή νέφη.
8. Μετεωρολογικά ∆ελτία: Πραγµατικά (των συνθηκών εκείνης της στιγµής) METAR ,
δελτία πρόγνωσης (TAF), χάρτες. Που µπορούµε να έχουµε πρόσβαση σε αυτά,
ερµηνεία τους.
9. Σηµάδια Καιρού: ∆ιαβάζοντας τον καιρό στο έδαφος και αέρα:
•

Μετρήσεις: Ανέµου, ατµοσφαιρικής πίεσης, ατµοσφαιρικής σταθερότητας.

•

Νέφη: Σχετιζόµενος καιρός και συνθήκες.

•

Άνεµος: ∆ιαβάζοντας, καταλαβαίνοντας τον άνεµο, σηµάδια - δείκτες ανέµου.

Οι Πτέρυγες και ο υπόλοιπος εξοπλισµός:
1. Επανάληψη της θεωρίας του 2ου σταδίου.
2. Σχεδιαστικοί Παράγοντες: Αξιοπλοιµότητα, επιδόσεις, συµπεριφορά.
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3. Συντήρηση: Καθηµερινός και Περιοδικός έλεγχος και φροντίδα, επισκευές.
4. Ρυθµίσεις: Για µέγιστες επιδόσεις στις υπάρχουσες συνθήκες.
5. Όργανα: Βαριόµετρα, υψοµετρητές, ανεµόµετρα.
6. Ρουχισµός και Εξοπλισµός: Για αντοχή, υψηλό ύψος και ψύχος.
7. Επιλογή της Πτέρυγας: Κατάλληλη κατηγορία πτέρυγας για το δεδοµένο επίπεδο
των Πιλότων: Κατηγορία Standard (όχι πτέρυγα επιδόσεων ή αγωνιστική).
Προετοιµασία για Αεραθλητές (Στάδιο 4ο και 5ο):
1. Επανάληψη της θεωρίας του 2ου σταδίου.
2. Ο Πιλότος σε αυτοκυριαρχία: Αεροναυτοσύνη, χαρακτηριστικά, δεξιότητες,
ευθύνες, κυριαρχία και έλεγχος. Αφοµοιώνοντας την φύση και την διαδικασία της
πτήσης.
3. Φυσικοί Παράγοντες: Απώλεια προσανατολισµού, υποξία, ψύχος, εξάντληση.
Νόµοι και Κανόνες:
1. Επανάληψη της θεωρίας του 2ου σταδίου.
2. Ο Εναέριος χώρος και ο συνωστισµός στον αέρα:
•

Ελεγχόµενος Εναέριος χώρος και αεροδρόµια: Ζώνες Ελέγχου, περιοχές
σταθµών και συντήρησης, VFR/IFR κυκλοφοριακά πρότυπα και κανόνες
χρήσης, VFR κανόνες για περιορισµένη ορατότητα και αποστάσεις από τα
σύννεφα.

•

Λοιπός Εναέριος Χώρος: Περιορισµένης κυκλοφορίας, επικίνδυνος, και
απαγορευµένος.

3. Πηγές Πληροφόρησης: Χάρτες ICAO, εκδόσεις, εγχειρίδια, NOTAMs. Που τις
βρίσκουµε. Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας, Υπηρεσίες Πληροφόρησης, τοπικά
αεροδρόµια και αερολέσχες - σωµατεία, σχολές.
4. Κανόνες Προτεραιότητας για Αλεξίπτωτα Πλαγιάς και Αιωρόπτερα: Γενικοί,
Πτήσεων σε ∆υναµικό και σε Θερµικά.
5. Λοιποί Νόµοι και Κανόνες, όπως εφαρµόζονται: Κυβέρνηση, Ελληνική
Αεραθλητική Οµοσπονδία.
6. Κώδικας Καλής Πρακτικής.
Η καθαυτό Πτήση και Ασφάλεια.
1. Επανάληψη της θεωρίας του 2ου σταδίου.
2. Εκπαιδευτικές συστάσεις και συστάσεις ασφάλειας.
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3. Προετοιµασία: Ενέργειες και έλεγχοι ρουτίνας, δεύτερος έλεγχος στους κρίσιµους
παράγοντες.
4. Πτητικές ασκήσεις: Οι απαιτήσεις σε πρακτικές δεξιότητες: Περιγραφή, πρόθεση,
διαδικασίες, εκτέλεση, λάθη και κίνδυνοι.
5. Κρίσιµες, Επικίνδυνες και Έκτακτης Ανάγκης Καταστάσεις: Αιτιολόγηση, αποφυγή,
αναγνώριση, διορθώσεις. Κατάλληλες εκπαιδευτικές µέθοδοι (προσοµοιώσεις).
•

Έλεγχος Θόλου στο Έδαφος µε συνθήκες ριπαίου και ισχυρού ανέµου.
Εξάσκηση ανάποδων φουσκωµάτων (reverse), χρήση ή όχι χιαστών χεριών. Η
στροφή από ανάποδα σε µπροστινή θέση, πότε και πως. Ακύρωση όταν
χρειάζεται, αποφυγή συρσίµατος.

•

Ελλιπείς Τεχνικές Απογείωσης: Λαθεµένη χρήση ή λαθεµένες οδηγίες στους
βοηθούς. Ελλιπής έλεγχος του θόλου. Ελλιπής ταχύτητα και κακός έλεγχος
κατευθυντικότητας, κλεισίµατα, χάσιµο ελέγχου, στροφή προς την πλαγιά.
Είσοδος στο κάθισµα.

•

Απώλεια Στήριξης: Σε ριπές, αναταράξεις, σε ανοδική κλίση, κοντά στο έδαφος,
σε στροφή.

•

Συνθήκες: Οριακή άνοδος, ισχυροί άνεµοι, ριπές, αναταράξεις, ρότορες.

•

Ασυνήθιστες Καταστάσεις: Αναταράξεις, ακροβατικά, πτήση κοντά στα νέφη.

•

Κρίσιµοι Ελιγµοί: Στροφές 360, γυρνώντας πίσω στην περιοχή µε ανοδικά,
πτήση κοντά στο έδαφος, top landings, προσγειώσεις στην πλαγιά, απώλεια
στήριξης σε στροφή. Σταµατώντας το αρνητικό spin. Ανάκτηση από µεγάλα
κλεισίµατα (συµµετρικά και ασύµµετρα), b-lining. Έξοδος από σπειροειδή
βύθιση.

•

Το Άγνωστο: Με την περιοχή, συνθήκες, πτέρυγα, κάθισµα, ελιγµούς, στόχους.

•

Σωµατικοί και Ψυχολογικοί Παράγοντες: Άγχος, πίεση, εξάντληση, φόβος,
ναρκωτικά και αλκοόλ.

•

Ελλιπής Αεροναυτοσύνη: Υπερεκτιµώντας τις ικανότητές µας, και ή,
υποεκτιµώντας την περιοχή και τις συνθήκες.

•

Απώλεια Προσανατολισµού: Πετώντας µε περιορισµένη ορατότητα.

•

Συνδυασµοί: Με 2 ή περισσότερους από τους παραπάνω παράγοντες,
πολλαπλασιάζεται ο κίνδυνος ατυχηµάτων.

•

Ελιγµοί Έκτακτης Ανάγκης: Χρήση του Εφεδρικού. Προσθαλασσώσεις,
προσγειώσεις πάνω σε δένδρα, ανώµαλο έδαφος, περιοχή µε εµπόδια,
ηλεκτροφόρα καλώδια.
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•

Ατυχήµατα: Βοήθεια και αναφορές.

Πρώτες Βοήθειες:
Επανάληψη της θεωρίας του 2ου σταδίου. Σε συµφωνία µε τις συστάσεις αρµοδίων.
PARA PRO 3ο Στάδιο, Απαιτήσεις Πρακτικών ∆εξιοτήτων:
1. Εξέταση: Οι ελιγµοί του 2ου σταδίου να έχουν αφοµοιωθεί σε ικανοποιητικό
επίπεδο.
2. Σχεδιασµός: Η διαδικασία για πτήση, υλοποίηση σχεδίου πτήσης.
3. Προετοιµασίες: Άπλωµα του θόλου, δέσιµο στο κάθισµα, ρυθµίσεις, έλεγχοι πριν
την πτήση.
4. Επίγειος έλεγχος θόλου: Έλεγχος, βοήθεια, σωστή διαδικασία.
5. Απογειώσεις µε άνεµο: Με βοήθεια, διαδικασία, οδηγίες, θέση ετοιµότητας.
Τελικοί έλεγχοι. Ταχύτητα και κατεύθυνση. Θέση πτήσης.
6. Ελιγµοί Ελάχιστου Ρυθµού Βύθισης: Έλεγχος ταχύτητας, συγχρονισµένες
στροφές, ελάχιστη απώλεια ύψους, απουσία δειγµάτων για κατάσταση απώλειας
στήριξης.
7. Ασκήσεις ∆ιορθώσεις Ανέµου - Ελιγµοί σε ανοδικές ζώνες: Οκτάρια, διορθώσεις
για wind drift, στροφές και αντίθετη πορεία. Πιλοτάροντας ανάλογα µε την
διαµόρφωση του εδάφους και την εναέρια κυκλοφορία, έχοντας καλή εικόνα της
περιοχής.
8. Στροφές 360 Μοιρών: Κανονική ταχύτητα και ταχύτητα στον ελάχιστο ρυθµό
βύθισης, αριστερά δεξιά, µε ελαφριά µέχρι µέτρια κλίση, χωρίς προειδοποιητικά
σηµάδια απώλειας στήριξης. ( Ασφαλές ύψος και απόσταση από το έδαφος).
9. Απώλεια Στήριξης (Stall): Από την ταχύτητα του ελάχιστου ρυθµού βύθισης και
πετώντας ίσια. ( Ασφαλές ύψος και απόσταση απο το έδαφος). Να δοκιµαστεί
µόνο παρουσία του εκπαιδευτή, µε ασύρµατη επικοινωνία, εξοπλισµένοι µε
εφεδρικό και πάνω από υδάτινη έκταση. B-line: η δύναµη που χρειάζεται για να
εκτελεστεί, αποφυγή deep stall στην επαναφορά της πτέρυγας, αφήνοντας
απότοµα τους ιµάντες.
10. Μπροστινά Κλεισίµατα: 20-30% στην µία πλευρά και µετά και στις δύο. ( Ασφαλές
ύψος και απόσταση από το έδαφος). Σταδιακά τραβώντας αρχικά µια αρτάνη των
Α-ιµάντων, µετά 2, 3, 4. Χρησιµοποίηση αντίθετης στροφής µε το σώµα. Έξοδος
τροµπάροντας.
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11. ∆υναµικό: Είσοδος, στροφές και ελιγµοί σε άνοδο, διορθώσεις και βαθµός
διόρθωσης, χωρίς προειδοποιητικά σηµάδια απώλειας στήριξης.
12. Προσεγγίσεις και προσγειώσεις Ακρίβειας: Με ασφάλεια και µέσα σε
προσχεδιασµένη έκταση από τον εκπαιδευτή.

PARA PRO 3ο Στάδιο, Απαιτήσεις Εµπειρίας:
1. Ελάχιστος αριθµός επιτυχών πτήσεων: 60. Συνολικές ώρες πτήσης: 10.
2. Πτήσεις σε τουλάχιστο 5 διαφορετικές περιοχές, από τις οποίες οι 3 σε ηπειρωτική
περιοχή.
3. Τουλάχιστο 3 πτήσεις και 2 ώρες πτήση µε συνθήκες ανοδικών και επιπλέον
4. οι απαιτήσεις του Κανονισµού Λειτουργίας για το επίπεδο αυτό.

PARA PRO 3ο Στάδιο, Απαιτήσεις Αεροναυτοσύνης:
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει πειστεί ότι ο µαθητής µπορεί να φροντίσει την
προσωπική του ασφάλεια καθώς και των τρίτων, µέσα στους ισχύοντες νόµους και
κανονισµούς, συστάσεις και κώδικα καλής πρακτικής, ενώ ενεργοποιείται µόνος.

PARA PRO, 4ο ΣΤΑ∆ΙΟ
ΠΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΠΙΛΟΤΟΣ (Π)
Πτήση σε θερµικά νοείται η πτήση σε απαιτητικές συνθήκες ανοδικών, σε οριακές,
δυνατές ή µε αναταράξεις συνθήκες θερµικών, παραµονή σε αυτά, waves.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να κατοχυρώσει ότι ο Πιλότος µπορεί µε ασφάλεια
να πετάξει σε συνθήκες θερµικών, όπως επίσης και να είναι εκτεθειµένος σε πίεση
όπως, επιδείξεις, αγώνες.
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Αυτό το Στάδιο έχει σαν λέξεις κλειδιά τις οριακές καταστάσεις και τις αναταράξεις. Ο
πιλότος θα πρέπει να είναι προετοιµασµένος να λειτουργεί κοντά στα ασφαλή όρια
πτήσης τόσο όσο αφορά τον εξοπλισµό όσο και τα προσωπικά του όρια. Παρόλο που
κάποιος θα πρέπει να δίνει υψηλά περιθώρια ασφάλειας τόσο όσο αφορά τον
εξοπλισµό όσο και τον ίδιο τον πιλότο, θα πρέπει να είναι προετοιµασµένος για την
πιθανότητα ότι αυτά τα περιθώρια µπορεί να ξεπεραστούν. Μια βαθιά γνώση των
διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, όπως επαναφορά µετά από ασύµµετρα και συµµετρικά
κλεισίµατα, απώλεια στήριξης, spins, σπειροειδής βύθιση και βίαιες ταλαντώσεις,
καθώς και την χρήση του εφεδρικού αλεξιπτώτου είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Επίσης
επιτακτική θεωρείται και η βαθιά γνώση των καµπυλών επίδοσης και των σωστών
πτητικών ταχυτήτων (πολικές ταχύτητας), της χρήσης του επιταχυντή και των
περιορισµών του σχεδίου της πτέρυγας και των ορίων φορτίου της.
Το 4ο στάδιο:

Απαιτεί την ικανότητα γρήγορων και ακριβών εκτιµήσεων των

συνθηκών και των καταστάσεων σε συνδυασµό µε την ικανότητα για γρήγορους και
ακριβείς ελιγµούς. Θα υπάρχουν καταστάσεις µε ελάχιστο χρόνο για ισορροπηµένες
αποφάσεις καθώς και λαθεµένες αντιδράσεις. Ο πιλότος θα πρέπει να είναι
προετοιµασµένος έχοντας κάνει προσεκτικό σχεδιασµό. Επίσης θα πρέπει να
προηγείται πάντοτε των εξελίξεων, έτσι ώστε σε κρίσιµες καταστάσεις η σωστή
απόφαση να παίρνεται χωρίς να χάνεται πολύτιµος χρόνος. Πρέπει να έχει υψηλά
ανεπτυγµένες δεξιότητες και βαθιά γνώση για να επιτύχει την βέλτιστη απόδοση. Ο
πιλότος θα πρέπει, συχνά κοντά στο έδαφος και µε αναταράξεις, να έχει αφοµοιώσει
όλους τους τύπους των στροφών σε συνδυασµό µε χαµηλές ταχύτητες, ενώ θα
παρατηρεί επισταµένα την κίνηση και το έδαφος.
Αυστηρή προειδοποίηση δίνεται για αποφυγή ακραίων συνθηκών, λόγω των
τεράστιων δυνάµεων που µπορεί να εµφανιστούν. Άσχετα µε το επίπεδο της
ικανότητας και της εµπειρίας του Πιλότου ο έλεγχος µπορεί εύκολα να χαθεί. ∆οµικές
(εξοπλισµού) αδυναµίες µπορεί επίσης να εµφανιστούν. ∆εν πρέπει να
υπερεκτιµούµε τον εαυτό µας ή τον εξοπλισµό µας. Αν ο πιλότος συναντήσει ισχυρές
αναταράξεις, θα πρέπει να αποφύγει τον πανικό όπως και τις απότοµες στροφές και
την υψηλή ταχύτητα, µια και αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν τις πιθανότητες ο πιλότος
να χάσει τον έλεγχο. Οι µέτριες ταχύτητες και η ευθεία κατεύθυνση ή η αλλαγή της µε
µικρές κλίσεις της πτέρυγας είναι η σωστή αντιµετώπιση των ισχυρών αναταράξεων.
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Άλλοι κίνδυνοι είναι η απώλεια στήριξης, µπροστινό κλείσιµο και η απώλεια του
ελέγχου κοντά στο έδαφος. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι σωστές αντιδράσεις είναι
ζωτικής σηµασίας. Που σηµαίνει στην περίπτωση της απώλειας στήριξης, αρχικά να
µειωθεί η γωνία προσβολής σηκώνοντας τα χέρια, έλεγχος στην επιτάχυνση της
πτέρυγας, αναµονή για σωστή ταχύτητα για ελιγµούς προς αποφυγή της σύγκρουσης.
Στην περίπτωση του µπροστινού κλεισίµατος, αυξάνουµε την γωνία προσβολής και
εάν αυτό είναι επιτακτικό σταµατούµε όποια τάση για στροφή και τελικά αποφεύγουµε
την σύγκρουση. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγουµε να πετούµε µόνοι.
Οι εκπαιδευόµενοι απαγορεύεται αυστηρά να πετούν σε συνθήκες πτήσεων µε
θερµικά.
Οι πιλότοι θα πρέπει να κατέχουν άδεια για αυτό το στάδιο για να έχουν το δικαίωµα
να συµµετέχουν σε επιδείξεις και αγώνες ή οπουδήποτε µε απαιτήσεις αυτού του
σταδίου.
Προϋπόθεση για το επόµενο στάδιο 5ο στάδιο είναι ο πιλότος να µπορεί µε µεγάλη
ακρίβεια να εκτιµά τις συνθήκες για το εάν είναι αποδεκτές σε ότι αφορά την ασφάλεια.
Θα πρέπει επίσης να µπορεί να αποδείξει ότι µπορεί να βρει και να χρησιµοποιήσει
κάθε είδους ανοδικό.
PARA PRO 4ο Στάδιο, Γνωστικές Απαιτήσεις:
Επανάληψη 3ου σταδίου, και ειδικότερα:
Αεροδυναµική:
1. Φορτία G:
•

Σε σχέση µε τους ελιγµούς και την ταχύτητα σε αναταράξεις, στροφές και
εξόδους από σπειροειδή βύθιση.

•

Ενδεδειγµένες ταχύτητες ελιγµών σε αναταράξεις. Σταθερότητα. Πολική
ταχύτητας.

Μετεωρολογία:
1. Θερµικά:
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•

Πότε, πώς και πού. Σταθερότητα σε αντιδιαστολή µε την αστάθεια στον αέρα.
Κύκλος θερµικών.

•

Καλύτερες περιοχές θερµικών. Ώρα ηµέρας και τόπου εκδήλωσης.

•

Τύποι θερµικών, επικίνδυνες συνθήκες θερµικών, ξηρά θερµικά (blue).

•

Σηµάδια: Νέφη, σωρείτες, µελανό σωρείτες. Squall lines.

2. Συνθήκες wave: κύµατα, αναταράξεις, υψηλά υψόµετρα.
3. Επικίνδυνες Συνθήκες: Ισχυρός άνεµος. Νέφη, µελανό σωρείτες, ισχυρές
αναταράξεις.
Πτέρυγα και εξοπλισµός:
1. ∆οµικά Όρια: Φορτία, ταχύτητες, υψόµετρο, ακροβατικά. ∆οµικές αδυναµίες.
2. Σταθερότητα: Προφίλ, στρέβλωση πτέρυγας, σταθερότητα εκκρεµούς,
επαναφορά µετά από απώλεια στήριξης ή µείζονα κλεισίµατα.
3. Επιλογή Πτέρυγας: Κατάλληλη κατηγορία για Πιλότους 4ου σταδίου είναι η
Standard ή Performance (επιδόσεων, όχι όµως αγωνιστική).
PARA PRO 4ο Στάδιο, Απαιτήσεις Πρακτικών ∆εξιοτήτων:
1. Ελιγµοί 3ου Σταδίου, αφοµοιωµένοι, εάν θεωρηθεί αναγκαίο γίνεται η επανάληψη
τους.
2. Σχεδιασµός: Η διαδικασία της Πτήσης, σχέδιο Πτήσης.
3. Στροφές 360 µοιρών, µε µικρή ως µέτρια κλίση, δεξιά και αριστερά.
4. Στροφές 360 µοιρών, µε µεγάλη κλίση, δεξιά και αριστερά.
5. Στροφές 360 µοιρών, επίπεδες µε τον ελάχιστο ρυθµό βύθισης, δεξιά και αριστερά.
6. Πτήση σε ∆υναµικό: Απογείωση και δυναµικό.
7. Πτήση σε Θερµικά: Απογείωση, εντοπισµός θερµικών, είσοδος, άνοδος.
8. Οριακός βαθµός ανοδικού: Απογείωση και πτήση µε ασφάλεια.
9. Ριπές και αναταράξεις: Απογείωση και πτήση µε ασφάλεια.
10. Ελιγµοί σύµφωνα µε τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.

PARA PRO 4ο Στάδιο, Απαιτήσεις Εµπειρίας:
1. Όπως και στο 3ο στάδιο, συν
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2. Τουλάχιστο 20 πτητικές ώρες.
3. Τουλάχιστο 5 ώρες πτήσεων σε θερµικά.
4. Τουλάχιστο 5 ώρες πτήσεων σε δυναµικό πλαγιάς.
5. Οι απαιτήσεις του Κανονισµού Λειτουργίας για το επίπεδο αυτό.

PARA PRO 4ο Στάδιο, Απαιτήσεις Αεροναυτοσύνης:

Ο Πιλότος θα πρέπει να θεωρείται ικανός να φροντίσει για την ασφάλειά του καθώς και
των τρίτων, ενώ βρίσκεται σε πτήση αυτού του επιπέδου, όπως επίσης και σε
επιδείξεις και αγώνες όπου απαιτείται αυτό το επίπεδο.

PARA PRO, 5ο ΣΤΑ∆ΙΟ,
ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (CROSS COUNTRY), KOΚΚΙΝΟ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ (ΠΠ)
Στις Πτήσεις Ελεύθερης Απόστασης χρησιµοποιούνται τα ανοδικά ρεύµατα (soaring)
έτσι ώστε ο Πιλότος να ανεµοπορήσει µακριά (και ίσως επιστρέψει) στην τοπική
περιοχή πτήσεων.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Ο Στόχος αυτού του Σταδίου είναι να δώσει την δυνατότητα στον Πιλότο να
ανεµοπορήσει µε ασφάλεια, και µε πίεση όπως στις επιδείξεις και αγώνες.

Αυτό το Στάδιο έχει απεριόριστες δυνατότητες, από µικρές και εύκολες πτήσεις, σε
πραγµατικά απαιτητικές πτήσεις µεγάλων αποστάσεων, όπου εάν το επιτρέπουν οι
συνθήκες, η ικανότητα του Πιλότου και η αποφασιστικότητά του, θέτουν τα όρια. Εδώ
η ικανότητα του Πιλότου, δηλαδή η Γνώση, η Εµπειρία και η Αεροναυτοσύνη του,
δοκιµάζονται στο υπέρτατο βαθµό.
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Ο Πιλότος θα πρέπει να είναι ικανός να σχεδιάζει, εφαρµόζει και να υλοποιεί κάθε
πτήση µέσα σε ασφαλή όρια, την ίδια στιγµή που πιέζει τον εαυτό του και τον
εξοπλισµό στα ίδια όρια για να µπορέσει να πάει µακριά. Θα πρέπει να έχει βαθιά
γνώση αεροδυναµικής και µετεωρολογίας καθώς και τους κανόνες εναέριας
κυκλοφορίας και εναέριου χώρου. Σύµφωνα µε το σχέδιο πτήσης, τις υπάρχουσες και
τις πιθανές συνθήκες, ο πιλότος θα πρέπει να επιλέξει τον σωστό εξοπλισµό, όπως
ρουχισµό, βοηθήµατα και εξοπλισµό έκτακτης ανάγκης, καθώς και να οργανώσει το
µέσο µετακίνησής του και περισυλλογής, την ασύρµατη επικοινωνία και την διαδικασία
εκείνη που θα χρειαστεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως µια προσγείωση και
ένας τραυµατισµός σε έρηµο και δυσπρόσιτο µέρος.

Η πτήση Ελεύθερης Απόστασης απαιτεί την ικανότητα την ανεύρεσης κάθε είδους
ανοδικού ρεύµατος, καθώς επίσης τους σωστούς ελιγµούς σε περιοχές µε ανοδικά ή
καθοδικά ρεύµατα. Απαιτεί την ικανότητα από τον Πιλότο να εκτιµά το έδαφος και τις
συνθήκες έτσι ώστε να µην προσγειωθεί σε απαγορευµένη περιοχή, ή σε περιοχή που
µπορεί να συνεπάγεται τραυµατισµό στον ίδιο ή τρίτους, ή σε δυσπρόσιτη περιοχή.
Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να επιλέγει πολύ γρήγορα τις καλύτερες
προσγειώσεις αν θα πρέπει να προσγειωθεί ή αν είναι επιτακτικό να εκτελεί
προσέγγιση ακριβείας σε µικρής έκτασης περιοχή µε µικρή απόσταση για προσγείωση
µε πιθανά εµπόδια. Αυτό γιατί οποιοσδήποτε τύπος τραυµατισµών µπορεί να έχει τις
χειρότερες επιπτώσεις.

Αυστηρή προειδοποίηση να µην γίνονται πτήσεις ελεύθερης απόστασης σε έρηµες
και αποµακρυσµένες περιοχές, πάνω από εκτάσεις χωρίς δυνατότητα για
προσγειώσεις έκτακτης ανάγκης και πάνω από υδάτινες εκτάσεις. Πρέπει να
διασφαλίζουµε ότι τουλάχιστο ένα άτοµο γνωρίζει που έχουµε πρόθεση να πετάξουµε
και την δυνατότητα ενεργοποίησης µηχανισµού ανεύρεσης µας αν αποδειχτεί
αναγκαίο. Εάν υπάρχει πιθανότητα για προσγείωση σε έρηµο και αποµακρυσµένο
µέρος θα πρέπει να έχουµε µαζί µας και κουτί έκτακτης ανάγκης µε τα αναγκαία µέσα
ανάλογα µε την περίσταση. Θα πρέπει να αποφεύγουµε να πετάµε µόνοι.

Εκπαιδευόµενοι απαγορεύεται αυστηρά να εκτελούν πτήσεις ελεύθερης απόστασης.
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Οι Πιλότοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι ΑΝΑΛΟΓΗΣ άδειας για να έχουν το δικαίωµα να
εκτελούν πτήσεις ελεύθερης απόστασης σε επιδείξεις, και αγώνες ή οπουδήποτε
απαιτείται αυτό το επίπεδο.
PARA PRO 5ο Στάδιο, Γνωστικές απαιτήσεις.
Πλοήγηση:
1. Σχεδιασµός: Συλλογή πληροφοριών για τον καιρό, έδαφος, περιοχές, εναέριο
χώρο, εναέρια κυκλοφορία και τους κινδύνους. Χρήση χάρτη και GPS, πυξίδας,
εναέρια κυκλοφορία και µετεωρολογικές υπηρεσίες.
2. Μετεωρολογική Υπηρεσία: Που και πώς θα πληροφορηθούµε τον καιρό.
3. Ερµηνεύοντας τα Μετεωρολογικά ∆ελτία: Παρούσας κατάστασης (ME TAR),
αναγγελίες (TAF), τοπικά (IGA), χάρτες.
4. Ερµηνεύοντας τον Καιρό: Σηµάδια, αναγνώριση αποδεκτών και επικίνδυνων
συνθηκών.
5. Εναέριος χώρος και κυκλοφορία:
•

Ελεγχόµενος Εναέριος Χώρος: Αεροδιάδροµοι, περιοχές σταθµών
αερολιµένων, ζώνες ελέγχου και αεροδρόµια.

•

Εναέριος Χώρος χωρίς επίβλεψη: AFIs και άλλα airfields. Επικίνδυνες, υπό
περιορισµό, απαγορευµένες, και περιοχές σε επιφυλακή.

•

Στρατιωτική Κυκλοφορία: Περιοχές εκπαίδευσης, φωτογραφίζοντας από τον
αέρα.

•

Κυβερνητικές Εκδόσεις: Notam, ICAO maps.

6. Χρήση των Χαρτών:
•

Σχέδιο Πτήσης: Επικίνδυνες ή έρηµες τοποθεσίες, εναλλακτικοί δρόµοι,
περιοχές προσγείωσης, επικοινωνία και ανεύρεση.

7. Εξοπλισµός: Για το υψόµετρο και χαµηλές θερµοκρασίες, εξοπλισµός έκτακτων
αναγκών και πρώτων βοηθειών, εξοπλισµός επιβίωσης, εξοπλισµός
προειδοποίησης και επικοινωνίας.
8. Επιλογή Πτέρυγας: Κατάλληλη κατηγορία Standard ή Performance. Για τους
Προχωρηµένους Πιλότους ελεύθερης απόστασης που είναι πρόθυµοι να
θυσιάσουν την συµπεριφορά ή τα επίπεδα ασφάλειας για πρόσθετη επίδοση
Αγωνιστική Πτέρυγα (Competition).
9. Τυποποιηµένες ∆ιαδικασίες: Σήµατα, περισυλλογή.
36

10. ∆ιαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης: Προειδοποίηση, έρευνα για πιλότους σε κίνδυνο.

PARA PRO 5ο Στάδιο, Απαιτήσεις Πρακτικών ∆εξιοτήτων:
1. Επανάληψη: Αφοµοιωµένοι ελιγµοί από τα προηγούµενα στάδια.
2. Σχεδιασµός: Εκτιµήσεις και αποφάσεις, δίνοντας ένα σχέδιο πτήσης.
3. Soaring: Αναζήτηση και χρήση όλων των ειδών ανοδικών ρευµάτων. Πετώντας σε
ανοδικό και καθοδικό ρεύµα, σωστή ταχύτητα µε ούριο και κόντρα άνεµο.
4. Απογείωση από πλαγιά µε πολύ µεγάλη κλίση µε αδύναµο µέχρι µέτριο άνεµο. Να
αποφεύγεται λόγω του κινδύνου κλεισιµάτων.
5. Απογείωση από πλαγιά µε πολύ µεγάλη κλίση µε δυνατό άνεµο: Να µην
επιχειρείται µε αλεξίπτωτο πλαγιάς, παρά µόνο µε βοήθεια.
6. Απογείωση µε πλάγιο άνεµο: Με µέγιστη γωνία 45 µοιρών. Ο παράγοντας του
πλάγιου ανέµου να έχει ένταση µικρότερη από 2m/s, 7km/h.
7. Out landings: Προσέγγιση ακριβείας σε άγνωστες περιοχές: Επιλογή χώρου
προσγείωσης, έλεγχος ταχύτητας και γωνίας πτήσης.
PARA PRO 5ο Στάδιο, Απαιτήσεις Εµπειρίας:
Όπως στο 4ο στάδιο, και επιπλέον
:
1. 100 πτητικές ώρες συνολικά.
2. 5 πτήσης ελεύθερης απόστασης σε ποικίλες συνθήκες ανόδου. (Η πτήση σε
δυναµικό και κατά µήκος µιας µοναδικής κορυφογραµµής, δεν λαµβάνεται
υπόψη).
3. Oι απαιτήσεις του Κανονισµού Λειτουργίας για το επίπεδο αυτό.

PARA PRO 5ο Στάδιο, Απαιτήσεις Αεροναυτοσύνης:
Ο Πιλότος θα πρέπει να θεωρείται ικανός να φροντίσει για την ασφάλειά του καθώς και
των τρίτων, ενώ βρίσκεται σε πτήση αυτού του επιπέδου, όπως επίσης και σε
επιδείξεις και αγώνες όπου απαιτείται αυτό το επίπεδο.
______________________________
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