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Załącznik nr 9

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA
INSTRUKTORA SZKOLENIA DO UPRAWNIENIA TANDEM
(INS(TANDEM)) WPISYWANEGO DO ŚWIADECTWA
KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ)

WARSZAWA 2015
Wydanie II

WARSZAWA 2013
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POŚWIADCZENIE
WPROWADZENIA PROGRAMU DO UŻYTKU

Niniejszy PROGRAM SZKOLENIA
został wprowadzony do stosowania w podmiocie szkolącym
o nazwie ……………………………………,
w dniu …………………
....................................................................
(data i podpis Kierownika Szkolenia)
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DZIAŁ 2 – ZASADY OGÓLNE
Wymagania stawiane kandydatom do uzyskania uprawnienia instruktora
INS(TANDEM) wpisywanego do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego
(PJ):
posiadać świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z ważnym
uprawnieniem INS albo INS(SL) lub INS(AFF) i ważnym uprawnieniem TANDEM;
oraz
posiadać co najmniej 1500 skoków, w tym co najmniej 500 skoków w TANDEMIE;
posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie;
posiadać ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne (wg zał. 7
rozporządzenia wyłączającego).

Wydanie II
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DZIAŁ 3 – SZKOLENIE TEORETYCZNE
Szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia INS (TANDEM) obejmuje
tematykę z następujących przedmiotów:
zasady wykonywania skoków spadochronowych metodą TANDEM;
organizacja lotów połączonych z wykonywaniem skoków spadochronowych
w trakcie szkolenia do uprawnienia instruktora INS(TANDEM);
ogólne bezpieczeństwo lotów i skoków.

Egzamin teoretyczny
Kandydat ubiegający się o uprawnienie INS (TANDEM) musi wykazać się przed
egzaminatorem, że posiada wiedzę teoretyczną niezbędną dla uprawnienia INS
(TANDEM).

Wydanie II
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DZIAŁ 4 – SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnienia INS (TANDEM) może być
rozpoczęte po ukończeniu szkolenia teoretycznego i obejmuje wykonanie co najmniej
6-ciu skoków metodycznych.
Szczegółowy program Szkolenia praktycznego
ZADANIE 1 – Skok szkoleniowy wprowadzający
Ćwiczenie ma na celu naukę poprawnego procesu wykonania skoku
spadochronowego tandemowego jako instruktor tandemowy z zachowaniem
procedur podczas lotu swobodnego w tym: prawidłowego oddzielenia się od statku
powietrznego, poprawnego wyrzucenia stabilizatora, kontroli wysokości i
prawidłowego otwarcia oraz nauki manewrowania na otwartej czaszy, naukę
prawidłowego kontrolowania procesu hamowania spadochronu do lądowania.
Podczas ćwiczenia kandydat na instruktora wykonuje skoki w roli pasażera, wraz z
instruktorem prowadzącym (INS Tandem) w roli Tandem pilota.
Kandydat w pierwszych 2 skokach w roli Pasażera wyrzuca spadochron hamujący i
na wysokości 1700 m AGL otwiera spadochron główny.
liczba skoków – 2
wysokość wyskoku – (nie mniej niż 3500 m AGL)
zapis skoku – tandem inst. 1
wysokość otwarcia – 1700 m AGL
ZADANIE 2 – Skoki szkoleniowe - niestabilny pasażer
Ćwiczenie ma na celu naukę wyprowadzenia niestabilnego wyjścia z samolotu do
pozycji płaskiej, prawidłowego wyrzucenia stabilizatora, naukę hamowania obrotów
na stabilizatorze. Podczas ćwiczenia kandydat wykonuje skoki w roli Pasażera, wraz
z instruktorem prowadzącym w roli Tandem pilota.
liczba skoków – 3
wysokość wyskoku – (nie mniej niż 3500 m)
zapis skoku – tandem inst. 2
wysokość otwarcia – 1700 m

Wydanie II
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ZADANIE 3 – Duża prędkość („High speed”)
Ćwiczenie ma na celu naukę prawidłowej sylwetki przy dużej prędkości podczas
swobodnego lotu i prawidłowego korygowania ewentualnych błędów w sylwetce.
Podczas ćwiczenia kandydat wykonuje skok bez stabilizatora do wysokości 2 500 m
AGL.
Podczas ćwiczenia kandydat wykonuje skoki w roli Pasażera, wraz z instruktorem
prowadzącym w roli Tandem pilota.
liczba skoków – 1
wysokość wyskoku – nie mniej niż 3500 m AGL
wysokość otwarcia – 1700 m AGL
Po ukończeniu szkolenia teoretycznego, praktycznego oraz zdaniu egzaminu
wewnętrznego, kandydat do uzyskania uprawnienia INS (TANDEM), otrzymuje
stosowne zaświadczenie.
Egzamin praktyczny
Kandydat ubiegający się o uprawnienie INS (TANDEM) musi wykazać się przed
egzaminatorem praktycznym podczas egzaminu praktycznego, że posiada
umiejętności niezbędne do wykonywania skoków z pasażerem.
Wydanie uprawnienia
Warunkiem wydania uprawnienia INS (TANDEM) jest posiadanie ważnego
uprawnienia INS i ważnego uprawnienia TANDEM, odbycie i zaliczenie szkolenia
teoretycznego i praktycznego, zdanie przed egzaminatorem praktycznym egzaminu
państwowego w zakresie uprawnienia INS (TANDEM).
Słownik
AGL Above Groud Level) wysokość nad poziomem gruntu
Hook turn dynamiczny zakręt wykonywany na spadochronie w układzie 0-1
uchwytów sterowniczych
Droug spadochron hamujący podczas wolnego spadania tandem pilota i pasażera,
po zwolnieniu uruchamiający proces otwarcia spadochronu głównego

Wydanie II
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DZIAŁ – 5 ZAŁĄCZNIKI

KARTA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

W zakresie: Uprawnienia INS (TANDEM)
wg: Programu szkolenia do uzyskania uprawnienia INS (TANDEM)
Imię i nazwisko kandydata: ............................................................................
W okresie: ......................................................................................................

Nr
ćwicz.

Planowano/
wykonano

Treść ćwiczenia

skoków

1.

skok szkoleniowy wprowadzający

2

2.

skoki szkoleniowe
pasażer

3

3.

duża prędkość („High speed”)

-

niestabilny

ocena

Data
Instruktor/podpis

Uwagi

skoków

1

ZATWIERDZAM:
.........................................................
Instruktor prowadzący

Wydanie II
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KARTA SZKOLENIA TEORETYCZNEGO

W zakresie: Uprawnienia instruktora INS (TANDEM)
wg: Programu szkolenia do uzyskania uprawnień INS (TANDEM)
Imię i nazwisko kandydata: ....................................................................................................
W okresie: .............................................................................................................................

Data

Lp.

Zagadnienie (przedmiot)

czas
Wykładowca/podpis

1.

zasady wykonywania skoków spadochronowych metodą do
TANDEM
zaliczenia

2.

organizacja lotów połączonych z wykonywaniem skoków do
spadochronowych w trakcie szkolenia do uprawnienia
zaliczenia
instruktora INS (TANDEM)

3.

ogólne bezpieczeństwo lotów i skoków

do
zaliczenia

ZATWIERDZAM:

.........................................................
Instruktor prowadzący

Wydanie II

7

