Σεμινάριο Πτήσεων Αποστάσεων

Ο Αεραθλητικός Όμιλος Κιθαιρώνα διοργανώνει σεμινάριο πτήσεων αποστάσεων στην
Αμφίκλεια από 8 εώς 10 Μαΐου 2010 με τους Σλάβεκ Ματρας και Βαγγέλη Σταμέλο. Το
σεμινάριο θα περιλαμβάνει για κάθε ημέρα 2 ενημερώσεις το πρωί, πτήση με συγκεκριμένο
σχέδιο και οδηγίες και λεπτομερή απενημέρωση το απόγευμα με αναλύσεις των πτήσεων.

Η Αμφίκλεια είναι γνωστή για τις δυνατότητες πτήσεων αποστάσεων που έχει.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πιλότους με εμπειρία στο κύκλωμα θερμικών που έχουν ήδη
κάνει τα πρώτα τους βήματα σε πτήσεις αποστάσεων και που θέλουν να εξελιχθούν και να
βελτιώσουν την τεχνική τους. Επίσης απευθύνεται και στους προχωρημένους πιλότους με
εμπειρία στο Cross Country που θέλουν εξελιχθούν περαιτέρω και να μάθουν την περιοχή
πτητικά. Ελάχιστη προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος επιπέδου Π.Λ. για ένα έτος
τουλάχιστον. Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 40 ευρώ και περιλαμβάνονται μεταφορές
στην απογείωση και περισυλλογή, πρόχειρο γεύμα και ενημερώσεις / απενημερώσεις πριν
και μετά τις πτήσεις.
Το πρόγραμμα για την κάθε ημέρα:

1 η ΜΕΡΑ 7/5/2010

19:30
-έναρξη
-καλωσόρισμα
-ενημέρωση για το πλάνο των ημερών και το πλάνο συνεργασίας
-φόρτωση πυλώνων στο gps
-τεχνική πτήσης, χρήση εφεδρικού
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2 η ΜΕΡΑ 8-5-2010

8:00 Καφές
8:30 Θεωρία:
α)γενικές πληροφορίες για την περιοχή:
- μορφολογία περιοχής
- απογειώσεις-καιρικές συνθήκες (θερμικά, αύρες)
-πτήσεις στην περιοχή (πως πετάμε)
-περισυλλογή
-μεγάλα cross country – δυνατότητες
β) γενικές πληροφορίες καιρού για το τριήμερο

γ) τεχνική πτήσης
-απογείωση
-προσγείωση

10:30 Αναχώρηση για απογείωση
11:00 Έλεγχος εξοπλισμού
11:30 Briefing, καιρός, task
12:00-18:00 Πτήσεις
18:00-19:00 Περισυλλογή, κατέβασμα πτήσης από GPS
19:30 Θεωρία, ανάλυση πτήσεων

3 η ΜΕΡΑ 9-5-2010
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8:00 Καφές
8:30 Θεωρία:
-ανάλυση πτήσεων
-τεχνική πτήσεων (θερμικάρισμα)
10:30 Αναχώρηση για απογείωση
11:30 Briefing, καιρός, task
12:00-18:00 Πτήσεις
18:00-19:00 Περισυλλογή, κατέβασμα πτήσης από GPS
19:30 Ανάλυση πτήσεων, ερωτήσεις

4 η ΜΕΡΑ 10-5-2010

8:00 Καφές
8:30 Θεωρία: Glide
10:30 Αναχώρηση για απογείωση
11:30 Briefing, καιρός, task
12:00-17:00 Πτήσεις
17:00-18:00 Περισυλλογή, κατέβασμα πτήσης από GPS
18:30 Ανάλυση πτήσεων, ερωτήσεις
20:00 Κλείσιμο σεμιναρίου, απονομές διπλωμάτων

Το όριο των συμμετοχών είναι 20 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για
την συμμετοχή είναι απαραίτητη η χρήση vhf και gps. Ο κάθε πιλότος είναι υπεύθυνος για
την καλή κατάσταση του εξοπλισμού του και πρέπει να έχει στη πτήση εφεδρικό
αλεξίπτωτο και να φοράει κράνος.

Οι εισηγητές έχουν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος και κρίσης στη διαδικασία
αποδοχής συμμετοχών.

ΕΓΓΡΑΦΗ
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