URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Lotnicza Komisja Egzaminacyjna

FFF; ATPL(H); TR(MPH);
TR(SPH)

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr ........... / ............. / .............. /
Korzystanie z list kontrolnych, umiejętności pilotażowe (pilotowanie śmigłowca na podstawie zewnętrznych punktów odniesienia,
procedury antyoblodzeniowe itp.) mają zastosowanie do każdej sekcji.
(Use of checklist, airmanship (control of aeroplane by external visual reference, anti/de-icing procedures, etc.) apply in all sections)

Uwaga:

Wzór Nr 18.02.(H) (25.05.2012)
LOTY GAŚNICZE NA ŚMIGŁOWCACH
FIRE FIGHTING HELICOPTER FLIGHTS

a

Sprawdzenie wiedzy stosowanej na temat:
-

Ocena(*)

Podpis

(Knowledge check:)

przepisów wykonywania lotów przeciwpożarowych ( fire-fighting flight rulet)
pilotowania śmigłowca w wersji p.pożarowej (making a flight using fire fighting version of a helicopter)
technologii wykonywania zrzutów środków gaśniczych (technology of fire-fighting drops)
rodzajów środków gaśniczych i zasad BHP podczas ich stosowania (kinds of foaming agents, and
safety regulations)

-

wpływu warunków meteorologicznych na rozprzestrzenianie się pożaru (impact of meteorological
conditions on fire spreading)

-

-

środków ostrożności podczas wykonywania lotów gaśniczych (precautions during fire-fighting flights)
umiejętność przewidywania krótkoterminowych zmian warunków atmosferycznych (lokalnych)
(skills of foreseeing short-live local weather conditions)

b

Przegląd i sprawdzenie śmigłowca i aparatury gaśniczej przed dniem lotnym
(Pre-departure check of a helicopter and fire-fighting equipment)

c

Współpraca z punktem alarmowo – dyspozycyjnym p.poż
(Cooperation with alerting fire-fighting information/point)

d

Określanie maksymalnego ciężaru śmigłowca do startu (Defining the maximum take-off weigh of a helicopter)

e

Współpraca ze służbami kontroli / informacji ruchu lotniczego (ATC / FIS liaison)

f

Lot śmigłowcem obciążonym ze zbiornikiem podwieszanym (Bambi) (Helicopter flight with Bambi bucket)

g

Wykonanie zrzutu wody: ocena celności zrzutu (Water drop: estimation of drop targeting)

h

Wybór miejsca pobierania wody (Choice of water providing)

i

Przegląd śmigłowca i aparatury po locie (Post arrival check of the helicopter and the equipment)

j

Inne: (Others:)

(*) Oceny: ZAL / NZ (*)Results: Passed/Failed
Otrzymują:
1. Sekretariat LKE,
2. Egzaminowany kandydat,
3. Egzaminator a/a.
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