
ZENONO BRAZAUSKO 

TAURĖ



ORO ERDVĖ



Oro erdvės pažeidimai



Parkavimo aikštelės

Vanduo



AERODROMO SCHEMA



GRIDAS 18

Rikiuoti po 4 sklandytuvus eilėje, 

perdengiant sparnus.



IŠLEIDŽIAM SKLANDYTUVUS



KILIMAS 18



KILIMAS 18



GRIDAS 36ab



GRIDAS 36



GRIDAS 36a



KILIMAS 36



TŪPIMAS 36

Pagrindinis tūpimas – 36. 

Koordinatoriui patvirtinus, leidžiama 04.



TŪPIMAS 18 DEŠINIU

Pagrindinis tūpimas – 18 dešiniu posūkiu. 

Neužtenkant aukščio – šalia KTT36



TŪPIMAS 18 KAIRIU

Pagrindinis tūpimas – 18 kairiu posūkiu. 

Neužtenkant aukščio – šalia KTT36



TŪPIMAS 22

Pagrindinis tūpimas – 22 kairiu 

posūkiu. Neužtenkant aukščio – šalia 

36KTT.



SKLANDYTUVŲ  IŠVEŽIMAS NUTŪPUS



SAUGOS REIKALAVIMAI

➢ Pradėjus kelti į orą sklandytuvus iš grido 18,

draudžiama į startą vežti sklandytuvus, kol nesibaigs

kėlimai. Prieš vežant susisiekti su skrydžių

koordinatoriumi ir gauti leidimą.

➢ Kėlimas į orą vyks ultralengvaisiais lėktuvais.

Buksyruojantis – draudžiama iškilti aukščiau lėktuvo.

➢ Kol vyksta sklandytuvų kėlimas, neskrieti atsikabinimo

zonoje.

➢ Nuo aerodromo ir starto vietos 5 km spinduliu

privaloma skrieti tik kaire spirale.

➢ Įeiti į spiralę, kurioje jau skrieja sklandytuvai – tik

liestine.

➢ Draudžiama sukti priešingos krypties spiralę, nei suka

anksčiau į ją atėję sklandytuvai, nepriklausomai nuo

aukščių skirtumo.

➢ Tūpiant į aerodromą, praskristi ne žemiau 5m.

aukštyje virš įvažiavimo į aerodromą keliuko.

➢ Po nutūpimo aerodrome, nedelsti išvežti iš lauko

sklandytuvą, pagal nurodytą schemą. Vežant būti
įsitikinus, kad nesutrukdysite tūpiantiems.



Saugumo priminimai

➢Neskraidyti debesyse

➢Nedaryti pavojingų manevrų

➢Spiralėje neskrieti priešinga kryptimi 

➢Safety box



Prieš darant posukį 

pasižiūrėkite už savęs

Kiekvienas pilotas turi nematomas zonas.

Negalvok, kad pilotas už tavęs mato tave.



Saugumas skriejime 

svarbiau nei termiko vidurkis

Tame pačiame aukštyje 

sukamės ta pačia spirale



Jeigu nekyli, 

neužkirtinėk kitiems



Įeinant į termiką ar skriejant 

visada stenkis būti kitų 

matomumo zonoje



FLARM‘as - ne oro pagalvė

Tai tavęs neišgelbės

Tik perspės

Skriskite saugiai



Aikštelės

Nutūpus į aikštelę skambinkite arba rašykite

+37061515060

arba parašykite per WhatsApp

Mums labai svarbu, kad Jūs būtumėte saugūs!

!
Valkininkai nešienauti. 

Nutūpus, lėktuvai nepaims.

Aikštelėse – aukšta žolė.



Skriskime saugiai!


