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POŚWIADCZENIE
WPROWADZENIA REGULAMINU WYKONYWANIA SKOKOW SPADOCHRONOWYCH
I ZRZUTÓW DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Na podstawie pkt. 4.1.1 Załącznika nr 4 i załącznika 5a Obwieszczenia Ministra
Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 w sprawie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych
rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących
używania tych statków (Dz. U. 2019 poz. 1497) .
Niniejszy REGULAMIN WYKONYWANIA SKOKOW SPADOCHRONOWYCH I ZRZUTÓW
został wprowadzony do użytku podczas skoków, decyzją Właścicieli.

..........................................................
(DATA I PODPISY )
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ADMINISTROWANIE INSTRUKCJĄ
WYKONYWANIA SKOKÓW
1. Informacja o Regulaminie Wykonywania Skoków i Zrzutów
1.1. Regulamin Wykonywania Skoków Spadochronowych i Zrzutów obejmuje zasady
wykonywania skoków spadochronowych i zrzutów, których organizatorem jest SKY CLUB
Sp. z o.o. Sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone; zabrania się kopiowania, powielania lub
wykonywania odbitek ksero-graficznych tekstu zawartego w Instrukcji.
1.2. Oświadczenie
SKY CLUB Sp. z o.o. Sp.k. oświadcza, że niniejszy Regulamin Wykonywania Skoków
Spadochronowych i Zrzutów jest zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie uaktualniany
zgodnie ze wszystkimi zmieniającymi się przepisami w tym zakresie.
1.2.1. Znajomość treści Regulaminu jest obowiązkiem wszystkich osób wykonujących skoki
spadochronowe i zrzuty, których SKY CLUB Sp. z o.o. Sp.k. jest organizatorem..
1.2.2.Wszyscy skoczkowie w trakcie wykonywania skoków spadochronowych zobowiązani są
do ścisłego przestrzegania przepisów, zasad i procedur zamieszczonych w tym
Regulaminie
2. Nakład Regulaminu i sposób numeracji.
2.1. Drukowany egzemplarz otrzymuje kolejny numer (EGZEMLARZ nr......) W przypadku
zniszczenia, zużycia lub zagubienia egzemplarza użytkowego Regulaminu, (EGZEMPLARZ nr...)
zostaje wydany nowy egzemplarz z kolejnym numerem. Stary egzemplarz jest niezwłocznie
wycofywany.
2.2. Wykaz użytkowników egzemplarzy Instrukcji
Lp.
1.
2.

Nr egz.
1
2

Użytkownik
SKY CLUB Sp. z o.o. Sp.k.
Start spadochronowy

Uwagi
„wzorzec”

2.3. Aktualizacja i sposób wprowadzania zmian Regulaminu:
2.3.1.Wprowadzenie zmiany polega na wymianie na nowe strony i poświadczenie
wprowadzonej zmiany w wykazie wprowadzonych zmian. Za wprowadzenie
zatwierdzonych zmian do Regulaminu wzorcowego i użytkowych odpowiedzialny jest
SKY CLUB Sp. z o.o. Sp.k. dalej zwany Właścicielem.
3. Korzystanie z Regulaminu:
3.1. Wszystkie osoby prowadzące działalność spadochronową zobowiązane są do przestrzegania
wymagań zawartych w Regulaminie oraz postępowania zgodnego z obowiązującymi
przepisami lotniczymi.
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4. Wykaz wprowadzonych zmian:
Numer zmiany
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Sygnatura

Data
obowiązywania

Poświadczenie wprowadzenia
Data
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5. Wykaz obowiązujących stron:
Nr strony
0-1
0-2
0-3
0-4
0-5
0-6
1-1
1-2
2-1
2-2
2-3
2-4
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-5
4-1
4-2
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15
5-16
5-17

Data wydania
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
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Nr strony
5-18
5-19
5-20
5-21
5-22
5-23
5-24
5-25
5-26
5-27
5-28
5-29
5-30

Data wydania
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021

Nr strony
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6. Spis treści:
Rozdział 0 - Administrowanie Regulaminem
1.
Informacja o Regulaminie Wykonywania Skoków Spadochronowych
2.
Nakład Regulaminu i sposób numeracji
3.
Korzystanie z Regulaminu
4.
Wykaz wprowadzonych zmian
5.
Wykaz obowiązujących stron
6.
Spis treści
7.
Słownik terminów oraz odpowiadających im skrótów i definicji
Rozdział 1 – Informacje Ogólne
1.1
Informacje podstawowe o organizatorze skoków
1.2
Zakres działalności, rodzaje wykonywanych skoków
Rozdział 2 – Podstawowe zagadnienia organizacyjne
2.1
Obowiązki organizatora skoków
2.2
Kierownik Skoków - osoba odpowiedzialna za nadzorowanie skoków
2.3
Wyrzucający – kierujący wyskokiem skoczków z pokładu statku powietrznego
2.4
Zabezpieczenie skoków
2.5
Podstawowe dokumenty operacyjne skoków
2.6

Dokumenty wymagane od osób i podmiotów zaangażowanych w organizację
i wykonywanie skoków

ADMINISTROWANIE REGULAMINEM

1-1
1-1
2-1
2-1
2-2
2-3
2-3
2-3

2.7
Organizowanie skoków spadochronowych
Rozdział 3 – Organizacja skoków spadochronowych
3.1
Osoby funkcyjne wyznaczane podczas organizowanych skoków
3.2
Przygotowanie i organizacja skoków spadochronowych
3.3
Planowanie skoków spadochronowych
3.4
Wykonywanie skoków spadochronowych
3.5
Organizacja wejścia na pokład
3.6
Ruch naziemny statków powietrznych
3.7
Kolejność wykonywania skoków i zrzutów
Planowany rejon skoków lub zrzutów oraz rejon spadania w kombinezonach „wingsuit”
3.8
3.9
Miejsce lądowania i kierunki podejść do lądowania
3.10
Sposób określania miejsca skoku lub zrzutu
3.11
Współpraca z podmiotami szkolącymi
3.12
Nadzór nad osobami inne niż skoczek
3.13
Zasady wnoszenia uwag do systemu organizacji skoków
3.14
Działania profilaktyczne w stosunku do uczestników skoków
Rozdział 4 – Sprzęt spadochronowy
4.1
Ogólne zasady eksploatacji spadochronów
4.2
Układanie spadochronów do skoku
Wykaz załączników
1
Lista załadowcza
2
Oświadczenie uczestnika skoków
3
Sygnały wykładane na miejscu startu i lądowania
4
Zalecana metodyka postępowania w sytuacjach niebezpiecznych
5
Warunki wykonywania poszczególnych rodzajów skoków
6
Sposób postępowania w sytuacjach zaistnienia zdarzenia lotniczego
7
Oświadczenie medyczne
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Słownik terminów oraz odpowiadających im skrótów i definicji użytych w Instrukcji:

•

AAD (Automatic Activation Devices) – automatyczne urządzenie aktywujące spadochron
(automat spadochronowy);

•

instruktor spadochronowy - osoba posiadającą ważne świadectwo kwalifikacji skoczka
spadochronowego (PJ) z ważnym uprawnieniem instruktorskim

•

lotnisko – lotnisko, lądowisko lub inne miejsce wpisane do rejestru lub ewidencji
prowadzonych na podstawie przepisów ustawy;

•

mechanik spadochronowy – osoba posiadającą ważne świadectwo kwalifikacji mechanika
poświadczenia obsługi statku powietrznego z ważnym uprawnieniem dotyczącym
spadochronu jako całości TM(P) lub ważne świadectwo kwalifikacji mechanika poświadczenia
obsługi spadochronu;

•

organizator - osoba fizyczna, prawna, inna jednostka organizacyjna, a także grupa osób
niebędąca jednostką organizacyjną, która podjęła działania mające na celu zorganizowanie
wykonania skoków spadochronowych lub zrzutów,

•

Prezes Urzędu – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

•

spadochron – zestaw zawierający czaszę główną, czaszę zapasową, uprząż i pokrowiec, a także
pojedyncze podzespoły lub zestawy zawierające czaszę główną, zapasową, ratowniczą lub
czaszę innego przeznaczenia;

•

skoczek – skoczek spadochronowy oraz uczeń – skoczek;

•

skoczek spadochronowy – osoba posiadającą
spadochronowego (PJ) lub dokument równoważny;

•

skoki doskonalące – mające na celu podniesienie poziomu wyszkolenia skoczka
spadochronowego nie objęte żadnym konkretnym programem szkolenia

•

świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego – wydany przez Prezesa Urzędu
dokument potwierdzający kwalifikacje skoczka spadochronowego uprawniający do
samodzielnego wykonywania skoków w zakresie wynikającym z uprawnień wpisanych do tego
świadectwa;

•

tandem-pilot – skoczek spadochronowy posiadający uprawnienia do wykonywania skoków
z pasażerem

•

uczeń-skoczek – osoba wykonująca skoki spadochronowe, do czasu uzyskania świadectwa
kwalifikacji skoczka spadochronowego inna niż pasażer tandemu;
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Informacje ogólne
1.1.

Informacje podstawowe o Organizatorze skoków:

SKY CLUB Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Monte Cassino 8/27
35-305 Rzeszów
Tel. 737 444 481

1.2.

Zakres działalności, rodzaje wykonywanych skoków:

Wszystkie rodzaje skoków spadochronowych.

MIEJSCE CELOWO NIEZAPISANE

WYDANIE Z: 15 MAJA 2021
ZMIANA NR: 0

Informacje ogólne

S t r o n a | 1-1

SKY CLUB Sp. z o.o. Sp. k.

REGULAMIN WYKONYWANIA SKOKÓW
SPADOCHRONOWYCH I ZRZUTÓW

Rozdział 0

STRONA CELOWO NIEZAPISANA

WYDANIE Z: 15 MAJA 2021
ZMIANA NR: 0

Informacje ogólne

S t r o n a | 1-2

SKY CLUB Sp. z o.o. Sp. k.

REGULAMIN WYKONYWANIA SKOKÓW
SPADOCHRONOWYCH I ZRZUTÓW

Rozdział 2

Rozdział 2
Podstawowe Zagadnienia Organizacyjne
2.1. Obowiązki organizatora skoków.
Organizator skoków w celu prawidłowego i bezpiecznego wykonywania skoków zobowiązuje do:
•
•
•
•
•

Uzgodnienia z właścicielem lotniska, działalności lotniczej w danym dniu lotnym
Wyznaczenia rejonu skoków oraz rejonu zniżania statku powietrznego
Przechowywania list załadowczych
Zgłoszenia incydentów i wypadków właściwym organom i służbom
Zapewnienia niezbędnego zabezpieczenia skoków – pkt. 2.4

oraz nadzorowania osób funkcyjnych , koordynowania ich działań i pomocy w zakresie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sporządzenia listy załadowczej
Przeprowadzenia analizy warunków meteorologicznych,
Uzyskania stosownych zezwoleń ze strony służb ruchu lotniczego,
Zapewnienia, by na pokładzie statku powietrznego oprócz członków załogi znajdowały się
tylko osoby wpisane na listę załadowczą
Ucznia na listę załadowczą wpisuje Instruktor, który sprawuje nad nim nadzór,
Wpisania na listę załadowczą pasażera tylko wówczas, gdy sprawuje nad nim nadzór skoczek
spadochronowy z uprawnieniami tandem pilota, z którym ma wykonać skok
Zapoznania uczestników z zasadami organizacji skoków
Podczas skoków ucznia-skoczka lub udostępniania przez organizatora spadochronów na skoki,
używane były tylko spadochrony, wyposażone w AAD, dopuszczone do skoków i ułożone przez
uprawnione osoby
Wyznaczonego rejonu skoków oraz rejonu zniżania statku powietrznego

2.2. Kierownik Skoków - osoba odpowiedzialna za nadzorowanie skoków spadochronowych
Na kierownika skoków lub jego zastępcę może być wyznaczony skoczek spadochronowy posiadający
kategorię wyszkolenia D.
Odpowiada on za :
• Przeprowadzenie wstępnej i bieżącej analizy warunków meteorologicznych, w oparciu
o komunikat służb meteorologicznych oraz obserwacji wzrokowej
• Uzyskanie i zastosowanie się do informacji służb ruchu lotniczego,
• Wyłożenie i aktualizacja odpowiednich znaków na lotnisku informujących pozostałe statki
powietrzne o prowadzonej działalności lotniczej oraz znaków w miejscu lądownia skoczków
określających kierunek lądowania
• Poinstruowanie pilotów w zakresie niezbędnym do wykonania skoków, udzielenie informacji
o obowiązujących zasadach i kierunku i kolejności zrzutu, jeśli organizator nie wyznaczy innych
osób odpowiedzialnych za te zadania.
• Zastosowanie się do uzgodnień z właścicielem lotniska
WYDANIE Z: 15 MAJA 2021
ZMIANA NR: 0
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Zapoznania uczestników z zasadami organizacji skoków, w tym ruchu, pieszego i kołowego
w miejscu wykonywania skoków, procedurami wejścia na pokład statku powietrznego
Sporządzenie lub kontrole nad prawidłowym sporządzeniem przez osobę wyznaczoną przez
niego, list załadowczych
Wyznaczenie wyrzucającego
Zapewnienie, by na pokładzie statku powietrznego oprócz członków załogi znajdowały się
tylko osoby wpisane na listę załadowczą
Wyznaczenie kierunku i rejonu lądowania skoczków
Prowadzenie łączności radiowej ze statkiem powietrznym z którego wykonywane są skoki
spadochronowe oraz prowadzenie łączności radiowej z innymi statkami powietrznymi
znajdującymi się w rejonie skoków

Zobowiązany jest również do :
•
•

Reagowania na wszystkie sytuacje związane z bezpieczeństwem skoków i lotów w tym również
z wykluczeniem uczestnika skoków z dalszego ich wykonywania
Postępowania w razie zaistnienia wypadku zgodnie z zał. nr 6 Regulaminu
2.2.1.W czasie wykonywania skoków kierownik skoków powinien przebywać w miejscu
umożliwiającym mu prawidłowe pełnienie obowiązków w tym również obserwację
otwierających się czasz spadochronów oraz rejonu lądowania skoczków.
2.2.2.Gdy Kierownik Skoków nie jest wyznaczony wszystkie jego obowiązki wykonuje
Organizator skoków.

2.3. Wyrzucający – kierujący wyskokiem skoczków z pokładu statku powietrznego
Na wyrzucającego wyznaczony może być skoczek posiadający świadectwo kwalifikacji z wpisanym
uprawnieniem klasy wyszkolenia min. C
2.3.1.Wyrzucający jest odpowiedzialny za :
•
•
•
•
•
•

Bezpieczne doprowadzenie uczniów- skoczków do statku powietrznego oraz kierowanie ich
wejściem na jego pokład
Prawidłowe rozmieszczenie skoczków i uczniów - skoczków na pokładzie statku powietrznego
Zapięcie do liny pokładowej lin desantowych, a w przypadku konieczności odpięcia tych lin lub
podanie komendy do ich odpięcia
Określenia miejsca skoku
Podanie uczniowi-skoczkowi, komendy do skoku za wyjątkiem ucznia-skoczka nadzorowanego
na pokładzie statku powietrznego przez instruktora spadochronowego, zespołu AFF oraz
zespołu Tandem
Koordynowanie na pokładzie statku powietrznego przebiegiem lądowania awaryjnego lub
skoku ratowniczego w porozumieniu z dowódcą statku powietrznego
2.3.2.Wyrzucający wyznaczany jest przez kierownika skoków.
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2.3.3.Gdy wyrzucający nie jest wyznaczony sygnał do skoku podaje pilot samolotu.

2.4. Zabezpieczenie skoków

2.4.1.Organizator podczas wykonywania skoków zapewnia zabezpieczenie nie mniejsze niż:
Podczas skoków na lotnisku/lądowisku wyłożenie znaków informacyjnych, oraz
ustawienie wskaźnika kierunku wiatru lub znaków określających kierunek
lądowania skoczków
• Posiadanie możliwości łączności radiowej lub telefonicznej z najbliższą placówką
służb ratownictwa medycznego lub zapewnić w miejscu wykonywania skoków
zabezpieczenie medyczne poprzez obecność ratownika wraz ze środkami
przystosowanymi do transportu poszkodowanego i wyposażeniem niezbędnym
dla okazania pierwszej pomocy medycznej.
• Posiadanie dwustronnej łączności ze statkiem powietrznym lub ustalonych
znaków sygnalizacyjnych.
2.4.2.Organizator skoków ustala własne znaki wytyczające miejsca oraz kierunek podejścia do
lądowania uczestników skoków, w postaci strzały nakazującej kierunek lądowania jako
znaki nadrzędne do wskazań wskaźnika kierunku wiatru .
•

2.5. Podstawowe dokumenty operacyjne skoków

2.5.1. Lista Załadowcza osób
(zał. nr 1 Regulaminu )

mających

wejść

na

pokład

statku

powietrznego-

2.5.2. Na listę załadowczą może zostać wpisana osoba, która zapoznała się i podpisała
Oświadczenie Uczestnika Skoków oraz Oświadczenie Medyczne (nie dotyczy pasażera
tandemu)
2.5.3. Uczeń-skoczek może być wpisany na listę załadowczą wyłącznie przez instruktora
prowadzącego szkolenie
2.5.4. Listy załadowcze o których mowa w pkt. 2.5.1. muszą zostać sporządzone przed
wykonaniem skoku.
2.5.5.Organizator skoków ma obowiązek przechowywać listy o których mowa w pkt. 2.5.1.
co najmniej przez okres 3 lata od dnia wykonania skoku.

2.6. Dokumenty wymagane od osób i podmiotów zaangażowanych w organizację
i wykonywanie skoków
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Uczestnik skoków winien przedstawić na żądanie Organizatora skoków, dokumenty
poświadczające jego poziom wyszkolenia oraz inne wymagane przepisami polskiego prawa
lotniczego i wewnętrznym zarządzeniem organizatora.
Odpowiedzialny za kontrole dokumentów jest Organizator skoków lub osoba przez niego
wyznaczona.
Podczas skoków skoczek powinien mieć przy sobie lub w miejscu znanym organizatorowi
skoków właściwe licencje, świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego, orzeczenie
lotniczo lekarskie (jeśli dotyczą), ubezpieczenie OC i dokumenty spadochronów.
Dokumenty ucznia skoczka powinny znajdować się w miejscu znanym instruktorowi
prowadzącemu szkolenie.
Inne podmioty zaangażowane w organizacje skoków musza posiadać w miejscu wykonywania
skoków wszystkie niezbędne dokumenty lub kopie tych dokumentów potwierdzające ich
uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania czynności lotniczych

2.7. Organizowanie skoków spadochronowych na terenie RP .
Organizator może organizować skoki spadochronowe na terenie RP przy założeniu że :
•
•

Przepisy dopuszczają wykonywanie tam skoków spadochronowych
Organizator uzyska zgodę zarządzającego terenem na organizację na nim skoków
spadochronowych

MIEJSCE CELOWO NIEZAPISANE
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Rozdział 3
Organizacja skoków spadochronowych
3.1 Osoby funkcyjne wyznaczane podczas organizowanych skoków -jeśli są wyznaczone
•
•
•
3.1.1

Kierownik skoków
Zastępca kierownika skoków
Wyrzucający
Obowiązki osób funkcyjnych zostały określone w pkt. 2.2. oraz 2.3. Regulaminu

3.2 Przygotowanie i organizacja skoków spadochronowych

Przygotowanie skoków spadochronowych odbywa się poprzez :
3.2.1

Uzyskanie stosownych zezwoleń ze strony służb ruchu lotniczego

3.2.2

Dokonanie przez Kierownika Skoków uzgodnień z zarządzającym lotniska/lądowiska na
którym odbywają się skoki w zakresie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miejsca rozłożenia startu spadochronowego
Rejonu lądowania skoczków
Kierunku startu i lądowań statku powietrznego
Godziny rozpoczęcia i zakończenia działalności lotniczej
Ruchu kołowego i pieszego w obrębie lotniska/lądowiska
Miejsca postoju samochodów i innych środków komunikacji należących do uczestników
skoków
Działalności lotniczej na terenie lotniska/lądowiska i w jego obszarze ATZ jeśli występuje.
Wyznaczenia i wskazania osoby koordynującej operacje lotnicze i naziemne na terenie
lotniska.
Informacji o statku powietrznym i załodze zaangażowanej w wykonywanie skoków
spadochronowych
Określenia sposobu komunikacji pomiędzy rozłożonymi startami lotniczymi

3.2.3

Wyznaczenia osób funkcyjnych o których mowa w pkt.3.1. oraz przekazanie im informacji
o dokonanych uzgodnieniach i ustaleniach zawartych w pkt. 3.2.1 oraz 3.2.2.

3.2.4

Dokonanie przez Kierownika Skoków oceny warunków meteorologicznych poprzez :

•
•
•

Pobranie i analizę komunikatu meteorologicznego „prognozy obszarowej” ze strony IMGW
dla sektora nad terytorium RP odpowiadającego rejonowi lotniska
Wzorkową bądź na podstawie relacji załóg innych statków powietrznych ocenę wielkości
i wysokości zachmurzenia ( podstaw dolnych i górnych wierzchołków chmur )
Ocenę kierunku i prędkości wiatru w strefach opadania skoczków na podstawie
zaczerpniętej prognozy obszarowej
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Ocenę kierunku i siły wiatru przy ziemi na podstawie obserwacji wskaźnika siły i kierunku
wiatru lub wskazań wiatromierza
Oceny obecności potencjalnie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla lotnictwa
takich jak : wypiętrzanie się chmur burzowych, nagłe silne porywy i uskoki wiatru, zbliżające
się w rejon lotniska silne opady atmosferyczne, powstawanie mgieł itp.
Rozłożenie startu spadochronowego – miejsca organizacji skoków spadochronowych
Wyznaczenia rejonu załadowania skoczków do statku powietrznego
Wyznaczenie miejsca układania spadochronów oraz przygotowywania się uczestników
skoków do skoku
Wyznaczenie miejsca postoju środków transportu uczestników skoków ( samochody itp. )
Wyłożenie znaków wg zał. nr 3 Regulaminu
Informowania uczestników organizowanych skoków w szczególności o :
O panujących warunkach meteorologicznych i możliwych zmianach pogodowych
Organizacji planowania się do skoków
Sposobie podchodzenia i wejścia na pokład statku powietrznego
Strefach manewrowania spadochronem
Otaczających niebezpiecznych przeszkodach terenowych w obrębie rejonu lądowania
Wskazaniu miejsca rozłożenia znaków
Kierunku podejścia do lądowania oraz rejonie lądowania
Ruchu pieszym i kołowym w miejscu wykonywania skoków z uwzględnieniem
charakterystyki miejsca wykonywania skoków i warunków meteorologicznych
Innej działalności lotniczej odbywającej się w tym czasie na lotnisku lub innym rejonem
skoków – dotyczy skoków w terenie przygodnym.

3.3 Planowanie skoków spadochronowych.
Planowanie skoków odbywa się poprzez
Przygotowanie przez Organizatora skoków lub osobę przez niego wyznaczoną Listy Załadowczej
(zał. nr 1 – Regulaminu )

3.4 Wykonywanie skoków spadochronowych

3.4.1

Osoby wykonujące skoki ze spadochronem osobowym, z wyłączeniem pasażera,
podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem skoków spadochronowych .

3.4.2

Podczas lotu statkiem powietrznym z którego planuje się wykonanie skoków
spadochronowych, skoczkowie znajdujący się na pokładzie muszą mieć założone
i przygotowane do skoku spadochrony.
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3.4.3

Podczas lotu statkiem powietrznym, z którego planuje się wykonanie skoków
spadochronowych, pasażer tandemu znajdujący się na pokładzie musi mieć założoną
i zapiętą uprząż oraz zajmować miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie tandem pilota.

3.4.4

Skoki spadochronowe bez nadzoru instruktora spadochronowego może wykonywać
skoczek spadochronowy posiadający świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego
lub dokument równorzędny.

3.4.5

Osoba posiadająca dokumenty uprawniające do wykonywania skoków bez nadzoru
instruktora, wydane w innym kraju może wykonywać skoki ze spadochronem jako skoczek
spadochronowy przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

•

spadochron z którym wykonuje skoki ma aktualne dokumenty stwierdzające stan
techniczny i prawny sprzętu spadochronowego pozwalający na wykonywanie skoków
w kraju, który wydał temu skoczkowi dokumenty uprawniające do wykonywania skoków
spadochronowych bez nadzoru instruktora;
spadochron główny, z którym wykonuje skoki jest układany przez tego skoczka osobiście;
spadochron zapasowy musi być ułożony przez osoby upoważnione zgodnie
z przepisami tamtego kraju lub zgodnie z polskimi przepisami;
skoki wykonuje zgodnie z niniejszą instrukcją

•
•
•
3.4.6

Zmuszenie osoby do wykonania skoku jest niedozwolone, chyba, że pozostanie na
pokładzie statku powietrznego stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla tej osoby lub
innych osób na pokładzie.

3.4.7

W przypadku, gdy kontynuowanie skoków narusza bezpieczeństwo ich wykonywania lub
bezpieczeństwo osób trzecich, należy niezwłocznie przerwać ich wykonywanie.

3.4.8

Żaden skok z wyjątkiem ratowniczego nie może się odbyć, jeśli w sposób oczywisty stwarza
bezpośrednie zagrożenie dla osób trzecich lub ich mienia

3.4.9

Oddzielenie się skoczka od statku powietrznego może nastąpić w określonym wcześniej
rejonie zapewniającym lądowanie w zaplanowanym miejscu

3.4.10 Zaleca się, aby nie wykonywać skoków przy prędkości wiatru mierzonej przy ziemi,
większej niż prędkość postępowa w locie poziomym spadochronu szybującego używanego
w tym skoku przez skoczka.
3.4.11 Wysokości napełnienia czasz spadochronów głównych wynoszą :
•
•
•

Dla ucznia-skoczka wysokość napełnienia czaszy spadochronu wynosi nie mniej jak 750
m nad rzeźbą terenu
Dla skoczka spadochronowego wysokość napełnienia czaszy spadochronu wynosi nie
mniej jak 700 m nad rzeźbą trenu
Wysokość napełnienia czaszy spadochronu tandemu wynosi nie mniej jak 1600 m nad
rzeźbą terenu.

3.5 Organizacja wejścia na pokład
3.5.1

Miejsce na pokładzie statku powietrznego mogą zająć tylko osoby wpisane na listę
załadowczą. Skoczek, który zostaje wpisany na listą załadowczą powinien uprzednio
przeczytać i podpisać wymagane przez organizator oświadczenia.
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3.5.2

Ucznia- skoczka może wpisać na listę załadowczą tylko instruktor spadochronowy
odpowiedzialny za tego ucznia w danym skoku. Instruktor ten jest odpowiedzialny za
weryfikację dokumentów ucznia.

3.5.3

Pasażera tandemu na listę załadowcza zgłasza tandem-pilot, który ma wykonać z nim skok.
Tandem-pilot jest odpowiedzialny za sprawdzenie tożsamości pasażera tandemu.

3.5.4

Osoba inna jak skoczek i pasażer tandemu może zostać wpisana na listę załadowcza za
zgodą Organizatora. Tożsamość tej osoby sprawdza osoba sporządzająca listę załadowczą.

3.6 Ruch naziemny statków powietrznych
Ruch naziemny statków powietrznych nie może zagrażać lądującym skoczkom oraz skoczkom
powracającym na start spadochronowy po wylądowaniu. Pilot podczas kołowania powinien zwracać
uwagę na skoczków. Wszystkie osoby związane z wykonywaniem skoków przed ich rozpoczęciem
powinny zostać poinformowane o rejonach kołowania statków powietrznych.
3.7 Kolejność wykonywania skoków i zrzutów
Kolejność wykonywania skoków powinna być ustalona przed zajęciem miejsca na pokładzie statku
powietrznego. Kolejność skoku powinna być ustalana wg poniższych zasad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skoczkowie spadający płasko w formacji(RW)
Skoczkowie spadający płasko solo
Freefly formacje
Freefly solo
AFF
Tandemy
Wingsuit

3.8 Planowany rejon skoków lub zrzutów oraz rejon spadania w kombinezonach „wingsuit”
Osoby związane z wykonywaniem skoków mają obowiązek zapoznać się z planowanym
rejonem skoków. Skoczkowie w przypadku wątpliwości czy lądowanie nastąpi w nakazanym rejonie
poszukują alternatywnego bezpiecznego miejsca lądowania i starają się tam przyziemić. Skoczkowie
powinni opadać w nakazanej strefie a statkom powietrznym zabrania się wlatywać w tą strefę.
Osoby wykonujące skoki w kombinezonach typu ‘wingsuit” przed skokiem musza ustalić
z Kierownikiem Skoków swój rejon spadania z uwzględnieniem siły i kierunku wiatru oraz strefy
opadania skoczków na otwartych spadochronach i strefy zniżania samolotów.
3.9 Miejsce lądowania i kierunki podejść do lądowania
Miejsce lądowania skoczków ustala Organizator z uwzględnieniem sytuacji ruchowej na ziemi
i w powietrzu. Powinno ono zapewniać bezpieczeństwo lądującym skoczkom. Organizator poprzez
wyłożenie strzały wyznacza kierunek podejścia. Kierunek wykonania ostatniego zakrętu Organizator
podaje skoczkom przed rozpoczęciem skoków. W przypadku skoków na celność lądowania miejsce
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wyłożenia materaca i lądujący na nim skoczkowie nie mogą zagrażać skoczkom wykonującym inne
skoki.
3.10 Sposób określania miejsca skoku lub zrzutu
W celu określenia miejsca skoku z pokładu statku powietrznego dopuszcza się zrzut sondy
papierowej, mającej prędkość opadania zbliżoną do prędkości opadania spadochronu. Czynność tą
wykonuje skoczek wyrzucający.
Określenia miejsca skoku na podstawie analizy warunków meteorologicznych w oparciu o komunikat
prognozy obszarowej i obserwacji wzorkowej dokonuje Organizator wraz z załogą statku
powietrznego, z którego wykonywane są skoki spadochronowe.

3.11 Współpraca z podmiotami szkolącymi
Osoby szkolące się w podmiotach mogą wykonywać skoki spadochronowe na nw zasadach:
3.11.1 Nadzór nad ich skokami będzie sprawował instruktor spadochronowy, który uzyskał zgodę
podmiotu, w którym dana osoba się szkoli na sprawowanie nadzoru w danym dniu lotnym
3.11.2 Osoby te wykonują skoki zgodnie z zasadami przyjętymi przez Organizatora skoków.

3.12 Nadzór nad osobami innymi niż skoczek
Nadzór nad pasażerem tandemu sprawuje tandem-pilot, który wykonuje z nim skok. Nadzór
nad pozostałymi osobami sprawuje Organizator skoków. Ma on nie dopuścić, aby osoby te znalazły
w rejonie lądowania skoczków lub rejonie lądowania i kołowania statków powietrznych.

3.13 Zasady wnoszenia uwag do systemu organizacji skoków
Uwagi do systemu organizacji skoków w formie pisemnej mogą wnosić wszystkie osoby
zaangażowane w wykonywanie skoków. W przypadku uwzględnienia uwag, Organizator dokonuje
zmian w Regulaminie, dostosowując go do otrzymanych propozycji zmian.

3.14 Działania profilaktyczne w stosunku do uczestników skoków
Uczestnicy skoków mają obowiązek poinformować Organizatora, o zachowaniu osób wykonujących
skoki, wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
Organizator może sprawdzić alkomatem stan trzeźwości uczestnika skoków. Odmowa poddania się
testowi jest równoznaczna z odsunięciem od czynności lotniczych w danym dniu lub na wyznaczony
okres.
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W stosunku do uczestników skoków naruszających ustalenia, o których został poinformowany
włącznie z naruszeniem przepisów lotniczych oraz karnych, Organizator skoków może zastosować
działania profilaktyczne takie jak:
•
•
•

zawieszenie poprzez wykreślenie z listy uczestników skoków w danym dniu
zawieszenie uczestnika skoków w wykonywaniu skoków na wyznaczony okres
powiadomienie odpowiednich co do właściwości czynu organów państwowych

MIEJSCE CELOWO NIEZAPISANE
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Rozdział 4
Sprzęt spadochronowy
4.1. Ogólne zasady eksploatacji spadochronów
Osoba używająca spadochron podczas skoków jest obowiązana:
•
•
•
•

zapewnić, aby każdy spadochron będący w jej dyspozycji był używany zgodnie
z instrukcją danego spadochronu, z zachowaniem wszystkich określonych przez tą instrukcję
ograniczeń;
stosować się do zasad określonych przez Organizatora skoku;
używać do skoku sprzętu spadochronowego w wymaganym dla niego stanie technicznym;
stosowany sprzęt spadochronowy dobierać odpowiednio do wykonywanych zadań
z uwzględnieniem zapisów niniejszej instrukcji oraz Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 9 sierpnia 2019 w sprawie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania
niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych
oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. 2019
poz. 1497)

4.1.1. Spadochrony wypożyczone przez Organizatora od osób trzecich, firm i instytucji muszą
posiadać umowę dzierżawy lub użyczenia.
4.1.2. Za ocenę gotowości do skoku, w szczególności: użycie spadochronów posiadających ważne
ułożenie, ważność dokumentacji osobistej skoczka, kompletność oraz gotowość do użycia
spadochronów i wyposażenia, prawidłowość nałożenia spadochronu oraz wybór rodzaju
wykonywanego skoku, jest odpowiedzialny:
• W przypadku ucznia skoczka – instruktor wykonujący nadzór nad uczniem w tym skoku
(jest on odpowiedzialny za pobranie i kontrolę spadochronu przed skokiem).
• W przypadku skoczka spadochronowego – skoczek osobiście
• W przypadku tandem pilota – tandem pilot osobiście
4.2. Układanie spadochronów do skoku
4.2.1. Do skoku lub użycia mogą być układane tylko spadochrony posiadające ważne poświadczenie
zdatności do lotu.
4.2.2. Przed każdym ułożeniem do skoku lub użycia, a także w okresach przewidzianych przez
producenta należy wykonać przegląd spadochronu.
4.2.3. Obsługa techniczna w zakresie układania czasz głównych spadochronów osobowych dla innych
osób może być wykonywana przez Układacza: osobę która ukończyła 18 rok życia i posiada
udokumentowane przeszkolenie w tym zakresie.
4.2.4. Układacz musi po wykonaniu obsługi potwierdzić jej wykonane.
WYDANIE Z: 15 MAJA 2021
ZMIANA NR: 0
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Rozdział 5
Załączniki do Regulaminu Wykonywania Skoków
Spadochronowych
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1) Lista załadowcza
2) Oświadczenie uczestnika skoków;
3) Sygnały wykładane na miejscu startu i lądowania
4) Zalecana metodyka postępowania w sytuacjach niebezpiecznych
5) Warunki wykonywania poszczególnych rodzajów skoków
6) Sposób postępowania w sytuacjach zaistnienia zdarzenia lotniczego
7) Oświadczenie medyczne
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ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SKOKÓW
DANE OSOBOWE
Imię i Nazwisko

Adres

NUMER ŚK

Numer telefonu

DANE SPADOCHRONOWE
Uprawnienia

Data urodzenia

Adres @

Liczba skoków

Ja ____________________________________________ niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że:
•
•
•

•

•
•
•

•

przedstawione przeze mnie dane są prawdziwe i dotyczą mojej osoby. Na podstawie „Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.1997 r. Nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami
zapoznałem się z regulaminem oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
z własnej i nieprzymuszonej woli, chcę wykonywać skoki spadochronowe. W pełni zdaję sobie sprawę
że sport spadochronowy niesie z sobą ryzyko w skutek czego mogę odnieść uszkodzenie ciała, a nawet śmierć.
Jednocześnie oświadczam z pełną świadomością wcześniej wymienionego ryzyka, że znam wymogi dotyczące
stanu zdrowia oraz badań lekarskich (Art. 105 pkt 5) i tym samym, że stan mojego zdrowia pozwala na bezpieczne
przeprowadzenie czynności lotniczych oraz że nie zażywam narkotyków ani środków psychotropowych lub innych
o podobnym działaniu.
skoki wykonuję z własnej i nieprzymuszonej woli dlatego ani ja ani moja rodzina lub prawni opiekunowie nie
będziemy(ą) wnosili żadnych pretensji ani roszczeń prawnych związanych z wykonywaniem przeze mnie skoków
spadochronowych. Zobowiązuje się do zapoznania każdego nowego dnia skoków ze zmianami
w zadaniach wykonywania skoków, a w razie niejasności i wątpliwości do wystąpienia z prośbą o wyjaśnienie,
za wyrządzone przeze mnie szkody biorę całkowitą odpowiedzialność i zobowiązuje się do ich naprawienia
w wyznaczonym terminie a w razie nie możności naprawy zadośćuczynienia w porównywalnej wartości,
zostałem(łam) zapoznany(a) z ostrzeżeniami oraz zrzeczeniem się odpowiedzialności przez niektórych
producentów spadochronów, umieszczonych na czaszy lub w instrukcji spadochronu, oraz brakiem możliwości
zagwarantowania prawidłowego działania spadochronu nawet przy właściwym przygotowaniu do skoku,
zapoznałem się z topografią lotniska oraz ze strefami zamieszczonymi w szkicu lotniska, a w szczególności
z rejonem mojego lądowania, znane mi są zasady postępowania w sytuacjach niebezpiecznych jakie mogą się
zdarzyć podczas wykonywania skoków spadochronowych i potrafię je zastosować
W przypadku złego samopoczucia lub przyjęcia (spożycia) środków mogących wpłynąć niekorzystnie na mój stan
oraz szybkość reakcji zobowiązuję się do zaniechania wykonywania skoków ze spadochronem oraz innych
czynności lotniczych. Zobowiązuję się do zaniechania wykonywania skoków ze spadochronem oraz innych
czynności lotniczych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pod groźbą kar przewidywanych
kodeksem karnym i innymi przepisami mającymi umocowanie prawne. Znając i będąc świadom obowiązujących
przepisów, praw i zasad wykonywania skoków spadochronowych oraz wynikających z nich moich praw i
obowiązków zgadzam się z nimi i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

LASZKI, ___________
miejscowość, data

WYDANIE Z: 15 MAJA 2021
ZMIANA NR: 0
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czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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OŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE
Ja niżej podpisany _______________________________________________ oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na umieszczenie, przechowywanie, i przetwarzanie moich danych osobowych
w bazie danych SKY CLUB SP. Z O.O. SP. K. (Administratora danych), zgodnie z ustawą
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U.NR.133 Poz.883) oraz Ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych dla celów związanych z wykonywanym skokiem
zapoznawczym w tandemie przez czas wymagany obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa, tj. przez okres 3 lat od dnia wykonania skoku. Wiem także, że przysługuje mi prawo wglądu
w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie, a także prawo do ograniczenia lub wycofania zgody.
Zgadzam się na gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie w uzasadnionych przypadkach
moich danych osobowych oraz mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach bądź filmach ze
skoków lub na terenie lotniska, w tym ich publikowanie na stronach internetowych,
w materiałach promocyjnych, nośnikach reklamy itp. przez SKY CLUB SP. Z O.O. SP. K.
Przetwarzanie mojego wizerunku przez SKY CLUB SP. Z O.O. SP. K. do celów marketingowopromocyjnych oraz szkoleniowych. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy
lub
nagrania
przedstawiające
moją
osobę
mogą
być
wykorzystane
przez
SKY CLUB SP. Z O.O. SP. K.
Spadochrony, na których wykonuje skoki posiadają ważne dokumenty dopuszczające do skoków,
ważne ułożenie oraz stan techniczny pozwalający na bezpieczne wykonywanie skoków, posiadam
ze sobą ważną i kompletną dokumentacje osobistą, ważne ubezpieczenie OC

LASZKI, ___________
miejscowość, data

_________________________________________
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Stwierdzam, że _____________________________________________ podpisał(a) powyższe
oświadczenie w mojej obecności.

________________________________
Data i podpis Kierownika Szkolenia (HT)
Wymagane załączniki:
Ksero/skan ŚK
Ksero/skan OC
Ksero/skan KARTY ZESTAWU (jeżeli dotyczy)
Ksero/skan badań lekarskich (jeżeli dotyczy)
WYDANIE Z: 15 MAJA 2021
ZMIANA NR: 0
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ZAŁĄCZNIK NR 3
Sygnały wykładane na miejscu startu i lądowania
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ZAŁĄCZNIK NR 4

ZALECANA METODYKA POSTEPOWANIA
W SYTUACJACH NIEBEZPIECZNYCH
Stanowi ona model postępowania w sytuacjach typowych i przy zastosowaniu spadochronów
obecnie powszechnie używanych, czyli latających skrzydeł. Z tego powodu nie może odnosić się wprost
do sytuacji, która może spotkać skoczka w powietrzu. Niniejsza metodyka w żadnym przypadku nie
może również stanowić podstawy do naruszeń zaleceń producenta danego spadochronu, a skoczek
w przypadku powstania sytuacji niebezpiecznej powinien postąpić w sposób, który uzna za
najwłaściwszy w danym przypadku, wykorzystując całe posiadane doświadczenie. Organizator skoków
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania tej metodyki.
Bardzo ważne wysokości:
Wysokość otwarcia - zależy od przepisów obowiązujących w danym miejscu, zaawansowania skoczka
i sytuacji. Niezależnie od lokalnych przepisów nigdy nie powinno się otwierać poniżej 700m.
Wysokość decyzji - do wysokości 600m należy zdecydować czy trzeba rozpocząć procedurę awaryjną.
Wysokość ratownicza - od wysokości 500m. w dół nie ma czasu na zastanawianie się, trzeba
natychmiast działać i ratować życie.
UWAGA!
Podane wysokości należy traktować jako dolną granicę wykonania danych czynności. Jeśli otwarcie
nastąpi na wysokości 1000m to decyzję i czynności ratownicze można podjąć wcześniej. Otwarcie
zbyt nisko daje skoczkowi mniej czasu na działanie i naraża go na niebezpieczeństwo.
Dla studentów wysokości te określa instruktor.
Najrozsądniej jest otwierać na bezpiecznej, ustalonej przed skokiem wysokości ale nigdy wyżej aby
nie zagrozić spadającym za nami skoczkom. Niespodziewane otwarcie zbyt wysoko naraża innych na
niebezpieczeństwo!
OTWIERANIE SPADOCHRONU ZAPASOWEGO, GDY NIE ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES OTWARCIA
SPADOCHRONU GŁÓWNEOG (NIC NIE WYSZŁO Z POKROWCA):
-

spójrz na uchwyty,
chwyć rękoma uchwyty,
prawy uchwyt – wypięcie zamków,
lewy uchwyt – otwarcie spadochronu zapasowego,
sprawdź czaszę.

WYDANIE Z: 15 MAJA 2021
ZMIANA NR: 0

Załączniki do Regulaminu Wykonywania Skoków
Spadochronowych i Zrzutów

S t r o n a | 5-7

SKY CLUB Sp. z o.o. Sp. k.

REGULAMIN WYKONYWANIA SKOKÓW
SPADOCHRONOWYCH I ZRZUTÓW

Załączniki

WYCZEPIANIE SPADOCHRONU GŁÓWNEGO ORAZ OTWIERANIE SPADOCHRONU ZAPASOWEGO
METODĄ PIERWSZĄ (SKOCZKOWIE NIEDOŚWIADCZENI):
-

wygnij się,
spójrz na uchwyt wyczepny,
chwyć uchwyt wyczepny obiema rękami,
spójrz na uchwyt zapasu przed wyczepieniem i patrz na niego,
pociągnij mocno poduszkę zamków wyczepnych w dół, aż do wyprostowania rąk,
chwyć uchwyt zapasu obiema rękami (jeżeli przeszkadza Ci w tym uchwyt wyczepny – wyrzuć
go),
pociągnij mocno uchwyt zapasu w dół, aż do wyprostowania rąk,
wygnij się,
sprawdź czaszę zapasu

WYCZEPIANIE SPADOCHRONU GŁÓWNEGO ORAZ OTWIERANIE SPADOCHRONU ZAPASOWEGO
METODĄ DRUGĄ (SKOCZKOWIE DOŚWIADCZENI):
-

wygnij się,
znajdź wzrokiem uchwyt wyczepny i złap go jedną ręką,
znajdź wzrokiem uchwyt spadochronu zapasowego i złap go drugą ręką,
pociągnij mocno poduszkę zamków wyczepnych w dół, aż do wyprostowania ręki,
pociągnij mocno uchwyt zapasu, aż do wyprostowanie ręki,
wygnij się,
sprawdź czaszę zapasu

A. NIEBEZPIECZNE SYTUACJE W SAMOLOCIE
a. PRZYPADKOWE OTWARCIE SPADOCHRONU – PILOCIK POZOSTAJE W SAMOLOCIE
Opis awarii:
-

w samolocie, podczas lotu, rozpina się pokrowiec spadochronu głównego lub zapasowego,
pilocik sprężynowy odskakuje od pokrowca,
pilocik miękki wysuwa się z kieszonki, pokrowiec zostaje otwarty lub nie,
pilocik pozostaje w samolocie.

Postępowanie: W przypadku pilocika sprężynowego należy go natychmiast złapać i nie dopuścić
do sytuacji, w której tenże pilocik zbliżyłby się w pobliże otwartych drzwi: natychmiast zamknij drzwi
samolotu i przesiądź się jak najdalej od nich, jeżeli otworzył się pokrowiec spadochronu zapasowego
skoczek nie może wyskoczyć i musi pozostaćw samolocie, aż do momentu wylądowania razem
z osobą odpowiedzialną za zrzut, jeśli jednak otworzył się pokrowiec głównego spadochronu,
„wyrzucający” może podjąć decyzję o zapięciu go w samolocie i kontynuowaniu skoku.
Zapobieganie:
-

kontroluj podczas składania pętlę zamykającą pokrowiec (nie może być za luźna lub
poprzecierana),
„nie wierć się” w samolocie,

WYDANIE Z: 15 MAJA 2021
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patrz, gdzie siadasz w samolocie,
pilnuj wszystkich uchwytów,
przed wyskokiem sprawdź położenie wszystkich uchwytów,
sprawdź długość linki uchwytów, stan kieszonek na uchwyty, stan kieszonki na miękki pilocik.

b. PRZYPADKOWE OTWARCIE SPADOCHRONU – PILOCIK ZA DRZWIAMI
Opis awarii:
-

w samolocie, podczas lotu, rozpina się pokrowiec spadochronu głównego lub zapasowego,
pilocik sprężynowy odskakuje od pokrowca,
pilocik miękki wysuwa się z kieszonki – pokrowiec zostaje otwarty lub nie,
pilocik wydostaje się za drzwi samolotu.

Postępowanie: Jeżeli jesteś w stanie, to po zauważeniu sytuacji wypnij zamki wyczepne i odrzuć
taśmy nośne, może to wystarczy. Jeśli nie będziesz musiał wyskoczyć z samolotu. Jeśli wypięcie
zamków wystarczy, abyś został w samolocie, a masz spadochron z systemem SOS, RSL, czy innym
podobnym, odsuń się od drzwi natychmiast, ponieważ odpadające od ciebie taśmy nośne otworzą ci
spadochron zapasowy. Można spróbować złapać za pilocik lub część spadochronu, aby zatrzymać
dalszy proces wyciągania spadochronu na zewnątrz. Prawdopodobnie skończy się to jednak
wyciągnięciem na zewnątrz, więc najlepszym rozwiązaniem, będzie wyskoczenie z samolotu. W takim
przypadku musisz mieć świadomość, na jakiej wysokości jest samolot. Jeśli wyskoczyłeś to przygotuj
się, że spadochron może się źle napełnić i będziesz musiał wykonać procedurę awaryjną.
Zapobieganie:
-

postaraj się, aby drzwi samolotu były zamknięte do bezpiecznej wysokości 400 – 500 m,
kontroluj podczas składania pętlę zamykającą pokrowiec (nie może być za luźna lub
poprzecierana),
„nie wierć się” w samolocie,
patrz, gdzie siadasz w samolocie,
pilnuj wszystkich uchwytów,
przed wyskokiem sprawdź położenie wszystkich uchwytów,
sprawdź długość linki uchwytów, stan kieszonek na uchwyty, stan kieszonki na miękki pilocik.

c. ZAWIŚNIĘCIE ZA SAMOLOTEM
Objawy:
- silne szarpnięcie zaraz po wyskoku,
- brak otwartej czaszy,
- obroty, niestabilna sylwetka,
- bliski i stały dystans od kadłuba samolotu.
Postępowanie:
-

upewnić się, czy nie jesteśmy zaplątani w linki, jeśli tak, odciąć linki,
w miarę możliwości nawiązać kontakt ze skoczkami na pokładzie i uzgodnić wspólne
postępowanie,
wypiąć czaszę spadochronu głównego i otworzyć spadochron zapasowy.

WYDANIE Z: 15 MAJA 2021
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B. AWARIE I NIEBEZPIECZNE SYTUACJE PRZY DUŻEJ PRĘDKOŚCI SPADANIA
a. TWARDY PILOCIK (HARD PULL)
Opis awarii: Skoczek nie może wyrwać uchwytu mimo ciągnięcia za uchwyt w prawidłowy
sposób.
Postępowanie:
˄ Jeśli skoczek znajduje się powyżej wysokości ratowniczej może podjąć drugą próbę otwarcia
(maksymalnie do 5 s)
– jeżeli nie udaje Ci się – wyciągnij zamki i otwieraj natychmiast spadochron zapasowy.
˅ W momencie osiągnięcia wysokości ratowniczej należy natychmiast otworzyć spadochron
zapasowy.
Zapobieganie: Prawidłowe składanie sprzętu zgodnie z jego instrukcją i sprawdzenie przed
skokiem. Sprawdź kieszonkę pilocika, jeśli jest za ciasna zmień na elastyczną
b. ZGUBIONY UCHWYT (LOST HANDLE)
Opis awarii: Skoczek nie może znaleźć uchwytu. Uchwyt mógł wypaść z kieszonki lub wsunąć
się do kieszeni pilocika.
Postępowanie:
˄ Jeśli skoczek znajduje się powyżej wysokości ratowniczej może podjąć drugą próbę otwarcia
(maksymalnie do 5 s)
– jeżeli nie udaje ci się – wyciągnij zamki i otwieraj natychmiast spadochron zapasowy.
˅ W momencie osiągnięcia wysokości ratowniczej należy natychmiast otworzyć spadochron
zapasowy. Nie ciągnij za taśmę łączącą (możesz spowodować podkowę!).
Zapobieganie: Dokładne przeszkolenie skoczka w zakresie obsługi danego sprzętu.
Sprawdzenie sprzętu przed skokiem, a szczególnie kieszonek uchwytów i kieszeni pilocika.
c. PRZYSSANIE (PILOT CHUTE HESITATION)
Nie jest to awaria, lecz przy braku odpowiedniego postępowania sytuacja może skończyć się
źle.
Opis awarii: Pokrowiec spadochronu jest otwarty, pilocik został wyrzucony, a proces otwarcia
się nie rozpoczyna. Pilocik nie opuścił strefy zawirowań wokół skoczka i nie występuje sytuacja
holowania pilocika.
Postępowanie: Należy lekko zmienić pozycję spadania „nad horyzont” (najlepiej wyprostuj
przed siebie szeroko rozstawione ręce, zegnij bardziej kolana), nie należy szukać pilocika ręką, gdyż
może to spowodować podkowę.
Zapobieganie: Odpowiednie szkolenie naziemne w sprzęcie, stojąc oraz leżąc w pozycji do
otwarcia połączone np. z kilkukrotnym wyrzuceniem pilocika. Każdy system otwarcia trzeba znać przed
skokiem. Puszczamy pilocik, gdy ramię jest proste, pilocik jest w największej odległości od tułowia
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skoczka, w najbardziej niezawirowanych strugach. Dopuszczalne jest chwilowe przytrzymanie pilocika
i uwolnienie go, gdy ręka jest prosta. Podczas skoków ze spadochronem wyposażonym w pilocik
sprężynowy do otwierania przyjmuj pozycję lekko nad lub pod horyzont.
d. HOLOWANIE PILOCIKA (PILOT CHUTE IN TOW)
Holowanie pilocika długie lub krótkie. Przy holowaniu długim, natychmiast należy otwierać
spadochron zapasowy.
Opis awarii: Skoczek holuje za sobą wypełniony lub niewypełniony pilocik, a proces otwarcia
się nierozpoczyna.
Postępowanie: Po stwierdzeniu holowania pilocika należy otworzyć spadochron zapasowy. Nie
należy czekać na ewentualne zwolnienie pilocika. Nie próbować szarpać za taśmę łączącą. Nie należy
pochylać się pod horyzontem, gdyż zwiększa to szansę na splątanie spadochronów.
Prawidłowe reakcje skoczka: Odczepić czaszę główną i otwieraj natychmiast spadochron
zapasowy. Otwieraj zapas natychmiast i bądź przygotowanym do ewentualnego odczepiania czaszy
głównej później, gdy już zacznie się napełniać. Nie czekaj na ewentualne „zapracowanie” pilocika.
Zapobieganie: Prawidłowe składanie sprzętu zgodne z instrukcją i dobra znajomość sprzętu np.
systemu kill-line. Kontroluj podczas układania stan zawleczki i pętli zamykającej pokrowiec, skontroluj
stopień przewiewności tkaniny pilocika, skontroluj także gumę ściągającą pilocik. Jeżeli masz pilocik
typu „bungie” – otwieraj spadochron przy większych prędkościach (opóźnieniach).
e. PODKOWA (HORSESHOE)
Opis awarii: Pilocik lub taśma łącząca zaczepiły o skoczka lub jego wyposażenie. Osłona
opuściła pokrowiec, linki mogły się częściowo wypleść. Skoczek ciągnie za sobą nie otwarty spadochron
doczepiony do niego od strony pilocika (pilocik pozostał w kieszonce) i taśm nośnych. Tworzy to kształt
zbliżony do podkowy. Podkowa może się też zdarzyć, gdy pokrowiec otworzy się z powodu przerwania
pętli zamykającej lub wysunięcia zawleczki ze zbyt luźnej pętli zamykającej, a pilocik pozostaje
w kieszeni. Może ją spowodować ciągnięcie za taśmę łączącą zamiast za uchwyt pilocika.
Postępowanie: Staraj się utrzymać przez cały czas stabilną, płaską pozycję spadania. Jeśli
otwarcie nastąpiło na przepisowej wysokości można spróbować wyczepić zamki i odrzucić taśmy
nośne, jeżeli same nie odchodzą. Wtedy spadochron ułoży się w tzw. „flagę” za skoczkiem. Otworzyć
natychmiast spadochron zapasowy. W razie przekroczenia wysokości ratowniczej należy
natychmiast otworzyć spadochron zapasowy. Zbyt długa walka z podkową może pozbawić
ostatniej szansy! Jeżeli nastąpiło przypadkowe otwarcie pokrowca w momencie, gdy pilocik pozostaje
w kieszonce, to przed wyczepieniem czaszy głównej i otwarciem czaszy zapasowej, spróbuj najpierw
wyrzucić pilocik – istnieje szansa, że czasza główna wypełni się prawidłowo.
Zapobieganie: Stabilne, prawidłowe otwieranie spadochronu, skrupulatne sprawdzenie
sprzętu, znajomość sprzętu, na którym ma zostać wykonany skok. Kontroluj podczas składania pętli
zamykającej pokrowiec (nie może być za luźna lub poprzecierana).
f.

ZAMKNIĘTA OSŁONKA – KICHA (BAG LOCK)
Opis awarii: Osłona czaszy nie otworzyła się, skoczek spada pionowo lub z lekkim
odchyleniem „stabilizowany” przez osłonę. Prędkość spadania może być większa niż w stabilnej
sylwetce!
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Postępowanie: Po stwierdzeniu awarii natychmiast należy wyczepić czaszę główną. Nie należy
szarpać za linki, aby otworzyć osłonę. Po wyczepieniu natychmiast otwieramy spadochron zapasowy.
Zapobieganie: Staranne i zgodne z instrukcją składanie spadochronu.
g. ZAWIĄZANIE CZASZY – GRUCHA (STREAMER)
Opis awarii: Czasza wyszła z osłony, ale nie wypełniła się, nie widać rozpostartego slajdera,
czasza jest związana na poziomie stabilizatorów.
Postępowanie: Oceniamy sytuację i wysokość. Może to być długie otwarcie czaszy (czekamy
maksymalnie 5 s). W przypadku braku procesu napełniania się czaszy, należy wyczepić czaszę główną
i otworzyć spadochron zapasowy. Nie należy szarpać za linki, gdyż najprawdopodobniej nic to nie da,
a tylko spowoduje utratę cennej wysokości.
Zapobieganie: Staranne, zgodne z instrukcją składanie spadochronu. Rób odpowiedniej
wielkości wloty przy zaplataniu linek (około 4-5 cm) oraz używaj do zaplatania gumek o odpowiedniej
wielkości.
h. PRZEDŁUŻAJĄCE SIĘ OTWARCIE CZASZY
Opis awarii: Czasza wyszła z osłony, ale się nie wypełnia, widać slajder i grupy linek biegnące
od taśm nośnych do slajdera.
Postępowanie:
˄ Jeżeli masz bezpieczny zapas wysokości, pociągnij jednocześnie za oba uchwyty sterownicze lub tylne
taśmy. Jeżeli to nie pomoże, wyczep czaszę głównąi otwórz spadochron zapasowy.
˅ W momencie zbliżania się do wysokości ratowniczej należy wyczepić spadochron główny
i otworzyć spadochron zapasowy.
Zapobieganie: Staranne, zgodne z instrukcją składanie spadochronu. Sprawdzenie, czy czasza
nie jest zbyt stara (np. tkanina straciła właściwości) oraz czy nie ma nieprawidłowości
w długościach linek. Niektóre czasze otwierają się w porównaniu z innymi wolno, należy się
przyzwyczaić lub zmienić spadochron.
i.

ZERWANIE, WYPIĘCIE TAŚMY NOŚNEJ
Opis awarii: W czasie procesu otwarcia urywa się lub wyczepia się jedna z taśm nośnych.
Postępowanie: Wypięcie czaszy głównej i otwarcie spadochronu zapasowego.

Zapobieganie: Prawidłowa kontrola, obsługa i konserwacja sprzętu zgodnie z zaleceniem
producenta.
j.

NIESTABILNE SPADANIE
Opis sytuacji: Nieustabilizowane spadanie skoczka, problemy z utrzymaniem stabilnej
sylwetki. Brak orientacji przestrzennej.Trudność z oceną wysokości.
Postępowanie: podejmij próbę przyjęcia właściwej sylwetki spadania (maksymalnie 5 s), jeśli
nie dajesz rady, natychmiast otwieraj spadochron główny.
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k. NIESTABILNE SPADANIE – KORKOCIĄG PŁASKI
Opis sytuacji: Niekontrolowane obroty podczas spadania skoczka, problemy z utrzymaniem
stabilnej sylwetki. Brak orientacji przestrzennej. Trudność z oceną wysokości.
Postępowanie:
-

skul się w kulkę (odczekaj maksymalnie 5 s),
rozrzuć ręce i nogi przyjmując prawidłową pozycje płaską tzw. „pajączek” (maksymalnie 5 s),
jeśli nie dajesz rady ustabilizować sylwetki natychmiast otwieraj spadochron główny.

l.

NIESTABILNE SPADANIE – POZYCJA PLECOWA
Opis sytuacji: Skoczek mając płaską sylwetkę spada plecami do ziemi, problemy
z odwróceniem się, może wystąpić brak orientacji przestrzennej, brak oceny wysokości.
Postępowanie:
-

zegnij jedną rękę trzymając krótko przy ciele, drugą rękę wyciągnij maksymalnie od siebie
w bok,
kiedy powietrze odwróci Ciebie twarzą do ziemi, przyjmij prawidłową pozycję (maksymalnie
5 s),
jeśli nie dajesz rady natychmiast otwieraj spadochron główny.

C. SYTUACJE AWARYJNE PRZY MAŁEJ PRĘDKOŚCI
a. SLAJDER W POŁOWIE LINEK (SLIDER HANG-UP)
Opis awarii: Podczas otwierania spadochronu slajder zatrzymał sięw połowie linek, skrajne
komory zawinięte.
Postępowanie: Chwyć uchwyty sterownicze i symetrycznie „pompujemy czaszę”. Jeśli do
wysokości awaryjnej spadochron nie wypełnił się, a slajder nie zejdzie, należy wyczepić czaszę
i otworzyć spadochron zapasowy. Lądowanie w takiej konfiguracji jest ZABRONIONE!
Zapobieganie: Sprawdzenie, czy czasza nie jest zbyt stara (np. tkanina straciła właściwości)
oraz czy nie ma nieprawidłowości w długościach linek. Przyczyną może być również węzeł
samozaciskowy, kosmate linki, uszkodzony slajder.
b. PRZEJŚCIE LINEK PRZEZ CZASZĘ (LINE OVER) „KALAFIOR”
Opis awarii: Po otwarciu jedna lub kilka linek przechodzi przez czaszę i powoduje jej
deformację (najczęściej są to linki sterownicze).
Postępowanie: Postępowanie uzależnione jest od typu i prędkości obrotów. Małe i szybkie
czasze należy natychmiast wypiąć i otworzyć spadochron zapasowy (z powodu narastających
obrotów). W przypadku niewielkich obrotów, można spróbować ściągnąć „kalafior”, ciągnąc głęboko
za odpowiedni uchwyt sterowniczy. Jeżeli te czynności nie dają rezultatu, wyczep zamki i otwórz
spadochron zapasowy. Jeśli zeszły linki, sprawdzić wizualnie stan czaszy (może być popalona) oraz
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stabilność (zakręty, hamowanie). Na wysokości ratowniczej należy natychmiast wyczepić czaszę główną
i otworzyć spadochron zapasowy.
Zapobieganie: Staranne zgodne z instrukcją składanie i stabilne otwieranie spadochronu. Przy
układaniu „pro pack’iem” uważaj, aby podczas owijania spływem nie ściągać linek sterowniczych na
natarcie.
c. ROZDARCIE CZASZY LUB PĘKNIĘCIE LINEK (DAMAGED CANOPY OR BROKEN LINE)
Opis awarii: Rozdarcie czaszy lub pęknięcie linek powstaje przy otwarciu spadochronu.
Postępowanie: Należy sprawdzić, poprzez sterowanie, czy czasza pozwala wykonywać stabilne
manewry potrzebne do lądowania (lot bez hamowania, zakręt w jedną, drugą stronę, głębokie
hamowanie) jeśli tak: ląduj ostrożnie bez wykonywania gwałtownych manewrów.
W przypadku niestabilności czaszy głównej należy się wyczepić i otworzyć spadochron zapasowy.
Zapobieganie: Sprawdzanie stanu technicznego czaszy. Unikanie „twardego otwarcia”.
d. ZERWANIE LINKI STEROWNICZEJ (BROKEN STEERING LINE)
Opis awarii: Zerwanie lub odwiązanie linki sterowniczej najczęściej ma miejsce przy otwarciu
spadochronu głównego lub odhamowaniu. Czasza może skręcić szybciej lub wolniej, w zależności od
jej rodzaju, co może spowodować skręcenie linek (twist).
Postępowanie: Jeśli spadochron wpada w szybkie obroty (małe czasze), wyczep go i otwórz
spadochron zapasowy. Jeśli skaczesz z małą, szybką czaszą to lądowanie z urwaną linką sterowniczą
może skończyć się źle – wyczep czaszę główną i otwórz spadochron zapasowy. Należy odhamować
drugą linkę, spadochron powinien być sterowny. Jeżeli posiadasz spadochron duży i stabilny, odhamuj
sprawną sterówkę i kontynuuj lot sterując tylnymi taśmami nośnymi. Podczas lądowania nie ściągaj
mocno tylnych taśm nośnych – może spowodować to tzw. „złamanie” czaszy
i duże zwiększenie prędkości opadania. Przygotuj się na twardsze niż zwykle lądowanie.
Zapobieganie: Staranne i zgodne z instrukcją składanie, rozkręcanie linek sterowniczych,
sprawdzenie stanu technicznego lineksterowniczych.
e. PRZEDWCZESNE ZWOLNIENIE LINKI STEROWNICZEJ (PREMATURE BRAKE)
Opis awarii: Podczas otwarcia spadochronu następuje samoczynne odhamowanie jednej linki
sterowniczej. Czasza może skręcić szybciej lub wolniej w zależności od jej rodzaju i może nastąpić
skręcenie linek (twist).
Postępowanie: Jeśli nie ma mocnych skręceń linek wystarczy zwolnić drugą linkę sterowniczą,
gdyby były mocne skręcenia i mała wysokość należy natychmiast się wyczepić i otworzyć spadochron
zapasowy.
Zapobieganie: Staranne składanie spadochronu, kontrola stanu technicznego taśm nośnych
i uchwytów sterowniczych.
f.

SPADOCHRON NIE DAJE SIĘ ODHAMOWAĆ
Opis awarii: Po otwarciu linki lub jedna z linek sterowniczych nie daje się odblokować.

Postępowanie: Jeśli posiadasz małą, szybką czaszę wyczep ją i otwórz spadochron zapasowy,
nie tnij linek sterowniczych i tak nie wylądujesz bezpiecznie. Decyzja o lądowaniu, czy wypięciu czaszy
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zależy od sytuacji i umiejętności skoczka. W przypadku dużego i powolnego spadochronu możesz
sterować oraz lądować za pomocą tylnych taśm nośnych i sprawnej linki sterowniczej. Podczas
lądowania nie ściągaj mocno tylnych taśm nośnych – może spowodować to tzw. „złamanie” czaszy
i duże zwiększenie prędkości opadania. Przygotuj się na twardsze niż zwykle lądowanie.
Zapobieganie: Staranne i zgodne z instrukcją składanie, sprawdzanie poprawności
zablokowania uchwytów sterowniczych.
g. SUPŁY NA LINKACH (WĘZŁY SAMOZACISKOWE) – TENSION KNOTS
Opis awarii: Supły na jednej lub kilku linkach deformują czaszę spadochronu, mogą zablokować
slajder i uniemożliwić jego zsunięcie się na taśmy nośne, mogą powodować obroty czaszy.
Postępowanie: Ciągnięcie linek lub taśm może spowodować usunięcie węzłów. Na wysokości
decyzji bezwzględnie wypiąć czaszę i otworzyć spadochron zapasowy.
Zapobieganie: Staranne składanie, kontrola stanu technicznego linek,rozkręcanie sterówek
przy składaniu czaszy.
h. PILOCIK W LINKACH (PILOT CHUTE OVER THE NOSE)
Opis awarii: Podczas otwarcia lub manewrowania spadochronem pilocik zaczepił o linki
spadochronu.
Postępowanie: Należy sprawdzić, czy czasza jest stabilna i/lub sterowna, czy da się zaciągnąć
do lądowania bez ryzyka złożenia się lub utraty stabilności. Jeśli nie ma zagrożenia można lądować
z taką czaszą unikając gwałtownych manewrów. Jeśli czasza jest niestabilna lub składa się podczas
zaciągania linek sterowniczych należy ją wyczepić i otworzyć spadochron zapasowy.
Zapobieganie: Brak, ponieważ jest to sytuacja która czasami się przydarza bez konkretnej
przyczyny.
i.

SKRĘCENIE LINEK (LINE TWIST)
Opis awarii: Po wypełnieniu czaszy linki skręciły się, może się zdarzyć, że skoczek jeszcze
kręci się pod czaszą.
Postępowanie: Jeśli otwarcie nastąpiło w pobliżu wysokości ratowniczej, a linki są skręcone
w znacznym stopniu – wyczep czaszę i otwórz spadochron zapasowy.

W przypadku czasz dużych i średnich można poczekać aż linki same się rozkręca lub próbować
pomóc poprzez pracę nogami (tzw. „rowerek”). W przypadku małych, szybkich czasz skręcenie może
się pogłębiać. Należy wypiąć czaszę i otworzyć spadochron zapasowy.
Zapobieganie: Odpowiednia pozycja podczas otwierania bez pochylania ciała w bok sięgając
po pilocik. Prawidłowe dopasowanie taśm udowych. Odpowiednie, takie same gumki po obu stronach
osłony. Pozostawienie około 50 cm linek nie zaplecionych, aby osłona mogła opuścić pokrowiec zanim
zaczną się wyplatać linki.
j.

SKRAJNE KOMORY ZAMKNIĘTE (END CELL CLOSURE)
Opis awarii: Po otwarciu dwie lub więcej skrajnych komór pozostaje niewypełnione (z jednej
lub obu stron), slajder przy taśmach nośnych.
Postępowanie: Zwolnić sterówki i „napompować czaszę”.
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Zapobieganie: Koniecznie sprawdzić stan techniczny czaszy na ziemi oraz przewiewność
materiału czaszy.
k. SPLĄTANIE CZASZ
OWINIĘCIE CZASZĄ SKOCZKA PRZEZ DRUGIEGO SKOCZKA (WARIANT 1)
Opis sytuacji: Splątanych jest dwóch skoczków, skoczek lecący niżej owinął czaszą skoczka
lecącego wyżej. Czasza skoczka owiniętego (powyżej) jest napełniona prawidłowo. Skoczek będący
wyżej nie może się wypiąć!!!
Postępowanie: Nawiązać komunikację pomiędzy obydwoma skoczkami w celu ustalenia planu
działania. Skontrolowanie wysokości. Powyżej 300 m skoczkowi znajdującemu się wyżej nie wolno się
wypiąć, można spróbować się wyplątać (chronić uchwyty: wyczepny i spadochronu zapasowego),
w przypadku podjęcia decyzji o wyczepieniu, pierwszeństwo ma skoczek NIŻEJ. Po wypięciu skoczka,
znajdującego się niżej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że skoczek owinięty – po zmniejszeniu
naprężeń – będzie w stanie wyplątać się z czaszy. W sytuacji poniżej 200 m nie wolno się wypinać
i powinno się lądować w tym układzie, skoczek znajdujący się powyżej, w razie potrzeby powinien
starać się trzymać lub oplatać nogami czaszę skoczka poniżej. Przygotować się na twarde lądowanie.
Zapobieganie: Ścisłe zachowanie zasad bezpieczeństwa przemieszczania się na otwartej
czaszy i kontrolowanie położenia innych skoczków, aż do momentu bezpiecznego wylądowania. Jeżeli
chcesz zrobić zakręt, spiralę to upewnij się wcześniej, że nie ma za lub obok Ciebie innego skoczka. Jeśli
otwarcie spadochronów nastąpiło w pobliżu innego skoczka, możesz, a nawet powinieneś wyminąć
go poprzez sterowanie tylnymi taśmami nośnymi (jeszcze przed odhamowaniem spadochronu) lub
uchwytami sterowniczymi.
l.

SPLĄTANIE SIĘ SKOCZKÓW (WARIANT 2)
Opis sytuacji: Splątanych jest dwóch skoczków, skoczkowie znajdują się jeden nad drugim,
a czasze ponad nimi. Nie występuje owinięcie.

Postępowanie: Po pierwsze bardzo ważna jest komunikacja między dwoma skoczkami. Po
ustaleniu wysokości należy podjąć odpowiednie postępowanie. Podjąć próbę wyplątania (chronić
uchwyty: wyczepny i spadochronu zapasowego). Skoczkowi dolnemu nie wolno się wypinać, gdyby to
zrobił, jego linki i taśmy nośne mogłyby zaczepić o skoczka powyżej. Przed wyczepieniem czaszy
rozłączyć system RSL, LOR, SOS (jeżeli taki jest), w przypadku podjęcia decyzji o wyczepieniu,
pierwszeństwo ma skoczek WYŻEJ. Skoczek znajdujący się wyżej wypina się pierwszy, a następnie
ten, który był niżej.
Zapobieganie: Ścisłe zachowanie zasad bezpieczeństwa przemieszczania się na otwartej
czaszy i kontrolowanie położenia innych skoczków, aż do momentu bezpiecznego wylądowania. Jeżeli
chcesz zrobić zakręt, spiralę to upewnij się wcześniej, że nie ma za lub obok Ciebie innego skoczka. Jeśli
otwarcie spadochronów nastąpiło w pobliżu innego skoczka, możesz, a nawet powinieneś wyminąć
go poprzez sterowanie tylnymi taśmami nośnymi (jeszcze przed odhamowaniem spadochronu) lub
uchwytami sterowniczymi.
UWAGA!!! Jeżeli wysokość nie pozwala na wypięcie (200 m i niżej), należy lądować w takiej
konfiguracji, o ile któryś ze spadochronów pozwala na bezpieczne lądowanie. Jeżeli czasze nie nadają
się do lądownia, skoczek mniej owinięty powinien otworzyć spadochron zapasowy, bez wyczepienia
spadochronu głównego. Przygotować się na twarde lądowanie.
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m. PRZYPADKI UŻYCIA NOŻA RATOWNICZEGO
- splątanie się skoczków na otwartych spadochronach,
- zaczepienie linek nośnych o jakąś część ciała skoczka lub wyposażenia,
- odcięcie taśm spadochronu głównego, gdy brak możliwości jego odpięcia przy pomocy
uchwytów zamków wyczepnych,
- zaczepienie się skoczka o samolot,
- odcięcie taśm spadochronu głównego, gdy brak możliwości jego odpięcia przy pomocy
uchwytów zamków wyczepnych.
n. ZAPLĄTANIE NOGI LUB RĘKI W LINKI SPADOCHRONU
Opis sytuacji:
- splątanie się skoczków na otwartych spadochronach,
- zaczepienie linek nośnych o jakąś część ciała skoczka lub wyposażenia,
Postępowanie:
-

spróbuj wyplątać się z linki lub linek,
kontroluj wysokość,
jeżeli nie jesteś w stanie się wyplątać odetnij zaplątaną linkę lub linki,
skontroluj czaszę, czy pozwoli Ci bezpiecznie wylądować, jeśli nie, to wyczep zamki i otwórz
spadochron zapasowy,
przed wypięciem skontroluj wysokość, czy pozwoli Ci na bezpieczne otwarcie spadochronu
zapasowego.

o. CZASZA ZA CZASZĄ – DWUPŁĄTOWIEC (BIPLANE)
Opis sytuacji: JEDNOCZESNE OTWARCIE SPADOCHRONU GŁÓWNEGO I ZAPASOWEGO. Czasze
otworzyły się i ustawiły jedna za drugą. Krawędź natarcia tylnej czaszy znajduje się poniżej krawędzi
spływu przedniej czaszy.
Postępowanie: Nie należy zwalniać sterówek tylnej czaszy. Należy sterować przednim
spadochronem, nie wykonywać gwałtownych manewrów (delikatne, płynne ruchy). Nie zaleca się
wyczepienia czaszy głównej, gdyż może spowodować splątanie obu czasz (chyba, że układ jest
niestabilny). Podejście do lądowania pod wiatr. Przed lądowaniem nie hamować żadnej z czasz,
opadanie nie powinno być duże. Przygotować się na twardsze lądowanie.
Zapobieganie: Dbałość o sprawność sprzętu i jego kontrola, przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa w czasie skoków.
p.

BANAN – JEDNA CZASZA OBOK DRUGIEJ (SIDE BY SIDE))
Opis sytuacji: Czasze po otwarciu znajdują się obok siebie.

Postępowanie: Jeżeli czasze nie są stabilne, ale nie są splątane oraz wysokość na to pozwala,
należy wyczepić czaszę główną. Jeżeli czasze są stabilne i wszystko odbywa się bardzo nisko,
pozostajemy w tym układzie. Przed lądowaniem nie należy hamować żadnej czasz i być
przygotowanym na silniejsze przyziemienie.
Zapobieganie: Dbałość o sprawność sprzętu i jego kontrola, przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa w czasie skoków.
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q. WARIAT – OBIE CZASZE NURKUJĄ DO ZIEMI, SKOCZEK POMIĘDZY NIMI (DOWN PLANE)
Opis sytuacji: Czasze po otwarciu ustawiają się w przeciwnych kierunkach, krawędzie natarcia
czasz skierowane będą w stronę ziemi. Ten układ często zwany „wariatem” bardzo szybko leci w dół.
Postępowanie: Należy niezwłocznie wyczepić czaszę główną.
Zapobieganie: Dbałość o sprawność sprzętu i jego kontrola, przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa w czasie skoków.
r.

HOLOWANIE PACZKI
Opis sytuacji: Jeden spadochron w pełni otwarty i sterowny, paczka drugiego (dowolnego) jest
holowana.
Postępowanie:
nie jest zalecane „ściągnięcie” paczki do siebie,
nie jest zalecane holowanie paczki do ziemi (ryzyko, że spadochron przed lądowaniem
wyjdzie z paczkii przejdzie do wariata).
Jeżeli mamy otwarty spadochron główny i holujemy paczkę od zapasu, sugeruje się przyspieszenie
otwarcia spadochronu zapasowego, poprzez „szarpanie” taśm, w celu uwolnienia czaszy z free-bag’a
– po otwarciu postępujemy w zależności od zaistniałej konfiguracji.
-

Jeżeli mamy otwarty spadochron zapasowy i holujemy paczkę od głównego – wypinamy czaszę główną
(jeżeli wysokość pozwala, wcześniej wypinamy RSL).
s. SPLĄTANIE OBU CZASZ
- Im większa wysokość tym większe szanse na wyklarowanie sytuacji. Wypięcie spadochronu
głównego powinno być ostatecznością.
- Nie ma jednego scenariusza działania w takiej sytuacji, gdyż konfiguracji może być wiele,
a każda jest nieprzewidywalna.
- Walczyć trzeba, w ostateczności gdy nie pomoże próba rozplątania czasz, można spróbować
wypiąć czaszę główną.
D. LĄDOWANIE NA PRZESZKODY
Przeszkody terenowe dzielimy na trzy grupy:
A. Punktowe
- pojedyncze zabudowania
- drzewa
- pryzmy kamieni, stogi siana, samochód i inne pojedyncze przeszkody
B. Linowe
- drogi i tory kolejowe
- strumyki i rzeki
- linie energetyczne i telekomunikacyjne
C. Rozległe obszarowo
- lasy
-duże obszary wodne
- zwarta zabudowa miejska
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a. Lądowanie na las lub drzewo
• na wysokości około 20 m nad drzewami należy złączyć nogi, mocno je do siebie docisnąć
i opuścić w dół;
• głowę i twarz zasłonić ugiętymi w stawach łokciowych rękoma;
• czekać, aż zakończy się proces lądowania;
• w przypadku zawiśnięcia należy ocenić sytuację:
- Gdy jesteśmy na ziemi – rozpinamy uprząż i czekamy na ekipę ratowniczą , nie wchodzimy na
drzewo aby ściągnąć czaszę
- Gdy wisimy na drzewie- nie próbujemy zejść samodzielnie, nie huśtamy się ,czekamy na ekipę
ratowniczą.
b. Lądowanie na teren nierówny
W tym przypadku najważniejsze jest przyjęcie prawidłowej pozycji do lądowania. Uniknie się w ten
sposób kontuzji np. zwichnięcia lub złamania nogi.
Im bardziej powierzchnia jest nierówna i twarda, tym bardziej należy trzymać nogi razem.
Dopuszcza się lekkie rozstawienie nóg, jeżeli pozwoli to ominąć przy lądowaniu np. pojedynczy
kamień lub dołek.
c. Lądowanie na zwartą zabudowę
- uderzenie w ścianę budynku: należy odwrócić się twarzą do ściany (poprzez zwrot w taśmach lub
obrót czaszy), nogi wysunąć do przodu i złączyć je, stopy ustawić równolegle do ściany i mocno
naprężyć mięśnie nóg.
- lądowanie na stromym dachu lub jego krawędzi: odbijając się mocno nogami jak najszybciej zeskoczyć
z dachu nie dopuszczając do „zgaśnięcia” czaszy
- lądowanie na środku płaskiego dachu : przygotować się do normalnego lądowania uwzględniając
krzywiznę dachu; uważnie wypatrzyć kominy, piorunochrony, anteny; po wylądowaniu uchwycić któryś
z wymienionych elementów; wyczepić czaszę lub jeśli nie ma takiej możliwości zgasić czaszę i rozpiąć
uprząż.
d. Lądowanie na wodę
W przypadku spadochronów plecy-plecy zarówno szkolnych jak i wyczynowych lądowanie na wodę
należy wykonywać wg następującej kolejności:
- rozpiąć taśmę piersiową,
- ustawić się pod wiatr,
- stopy i kolana razem,
- będąc w wodzie rozpiąć taśmy udowe,
- uwolnić się od spadochronu i odpłynąć od sprzętu,
- nie próbować ratować sprzętu
e. Lądowanie na linie energetyczne
Jedną nogą staramy się odbić od linii.
Należy szczególnie uważać, aby żadną częścią ciała nie dotknąć dwóch sąsiednich kabli.
Jeżeli czasza zawiśnie na liniach, należy natychmiast uwolnić się od niej i nie próbować jej ściągnąć.
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STRONA CELOWO NIEZAPISANA
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ZAŁĄCZNIK NR 5

WARUNKI WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH
RODZAJÓW SKOKÓW
1. Skoki z udziałem uczniów-skoczków.
Uczeń - skoczek może wykonywać skoki ze spadochronem tylko pod nadzorem instruktora
spadochronowego.
O doborze sprzętu dla konkretnej osoby i jego zakwalifikowaniu do szkolenia przy braku jednoznacznej
informacji i przeciwwskazań w dokumentacji spadochronu, decyduje instruktor odpowiedzialny za
ucznia w danym skoku na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia oraz ogólnie przyjętych sposobów
postępowania.
Uczniom - skoczkom zabrania się wykonywania skoków:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

z wysokości poniżej 600 m nad rzeźbą terenu
powyżej 5.000 m n.p.m.
podczas pokazów lotniczych
w nocy
na wodę
więcej jak 6 ( sześć) skoków w ciągu dnia lotnego

Podczas wykonywania skoków spadochronowych uczeń-skoczek powinien być wyposażony w:
•
•
•
•

•

Komplet spadochronów wyposażony w automat AAD,
Kask,
Nóż,
Odpowiedni ubiór, zapobiegający zarzuceniu elementów ubioru na uchwyty otwierające
spadochron główny i zapasowy oraz wypięcie czaszy głównej. Ubiór ten nie powinien krępować
ruchów skoczka.
Obuwie odpowiednie do rodzaju wykonywanego skoku, spadochronu i doświadczenia

Przed wykonaniem skoków spadochronowych ze statków powietrznych, uczniowie-skoczkowie muszą
być dwukrotnie sprawdzani:
•

•
•

•

Przed wejściem na pokład przez instruktora spadochronowego odpowiedzialnego za ucznia
w danym skoku pod względem kompletności spadochronów i wyposażenia, i prawidłowego
nałożenia spadochronu, włączenia automatu AAD oraz znajomości wykonywanego zadania.
Podczas lotu przez wyrzucającego pod względem gotowości do wykonania skoku.
Podczas sprawdzania uczniów - skoczków na ziemi przed wejściem ich na pokład statku
powietrznego, instruktor kontrolujący ma obowiązek przypominania o zasadach postępowania
w sytuacjach awaryjnych i rodzaju wykonywanego zadania.
Na listę załadowczą ucznia-skoczka wpisuje instruktor prowadzący szkolenie.
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2. Skoki nocne.
Do skoków w nocy dopuszcza się skoczków spadochronowych posiadających umiejętności skoków
w terenie ograniczonym. Skoki w nocy mogą odbywać się tylko pod warunkiem utrzymywania przez
Kierownika Skoków stałej łączności radiowej z dowódcą statku powietrznego.
Dodatkowym wyposażeniem do skoków nocnych jest latarka elektryczna lub dowolne urządzenie
sygnalizacyjne, pozwalające na lokalizację skoczka podczas opadania.
Znaki wyłożone na lotnisku, wskaźnik siły i kierunku wiatru ( rękaw ) oraz miejsce lądowania skoczków
muszą być oświetlone w sposób zapewniając ich widoczność.
Miejsce układania spadochronów i przygotowywania się skoczków do skoków powinno być oświetlone,
zapewniające należytą kontrolę i układanie spadochronów.
3. Skoki z wysokości powyżej 5000 m n.p.m.
Do skoków z dużej wysokości (pow. 5000 m. AMSL) dopuszcza się osoby posiadające status skoczka
spadochronowego. Wszystkie skoki w tym i z dużej wysokości (powyżej 5000 m. AMSL) zezwala się
wykonywać przy zachmurzeniu nie większym niż:
-4/8 pokrycia nieba, pod warunkiem posiadania na statku powietrznym nawigacji umożliwiającej
załodze określenie pozycji samolotu (np. GPS)
-podstawa chmur nie mniejsza niż 1000 metrów AGL.
Podczas wykonywania skoku z dużej wysokości skoczek powinien być dodatkowo wyposażony w:
• ubranie chroniące przed zimnem
• aparat tlenowy z maską
• samoczynne urządzenie otwierające spadochron zapasowy (AAD)
• wysokościomierz
• akustyczny sygnalizator wysokości.
Przed osiągnięciem wysokości 4 000 m. AMSL skoczkowie są obowiązani dopasować maski i sprawdzić
działanie aparatury tlenowej i włączyć zasilanie tlenem. Zdejmowanie lub rozhermetyzowanie maski
tlenowej podczas lotu powyżej 4 000 m. AMSL jest niedozwolone. Na zdjęcie maski zezwala się dopiero
w czasie opadania na spadochronie, na wysokości poniżej 4000 m. AMSL.
4. Skoki na wodę
•
•
•
•
•
•

Do skoków na wodę dopuszcza się skoczków spadochronowych posiadających, umiejętność
wykonywania skoków w terenie przygodnym.
Wybór i ocena akwenu, na którym mają odbywać się skoki, należy do Kierownika Skoków.
Akwen, na którym można wykonywać skoki powinien posiadać głębokość zapewniająca
bezpieczne lądowanie .
Na wyznaczonym do skoków obszarze wody, w miejscu ustalonym przez Kierownika Skoków,
powinna znajdować są na łódź ratunkowa z załogą znająca zasady podejmowania skoczków
i sprzętu z wody.
Załoga łodzi powinna utrzymywać łączność wzrokową z Kierownikiem Skoków
Pomiędzy Kierownikiem Skoków a statkiem powietrznym powinna być zapewniona łączność
radiowa.
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miejsce lądowania skoczków powinno zostać oznaczone bojkami lub w innych sposób
umożliwiający łatwą lokalizację z powietrza zamierzonego rejonu wodowania
Skoczek spadochronowy wykonujący skoki na wodę powinien posiadać umiejętność pływania
i mieć założoną kamizelkę ratunkową.
Skoki powinny zostać poprzedzone instruktarzem z zasad bezpieczeństwa i użycia kamizelki
ratunkowej oraz wychodzenia spod czaszy spadochronu w wodzie.

5. Skoki tandemowe z pasażerem
Ogólne zasady wykonywania skoków tandemowych
•

•
•
•
•

Skoki spadochronowe z pasażerem na spadochronach typu tandem może wykonywać skoczek
z uprawnieniem tandem pilota wpisanym świadectwa kwalifikacji PJ w okresie ważności
świadectwa kwalifikacji oraz posiadanych uprawnień. Winien posiadać również odpowiednie
ważne orzeczenie lotniczo lekarskie (jeśli dotyczy) oraz ubezpieczenie OC dla tandem pilota
i pasażer od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
z wykonywaniem skoków.
Minimalna wysokość skoku tandemowego wynosi 2500 m
Wysokość zawiśnięcia na otwartym spadochronie nie powinna wynosić mniej jak 1600 m nad
poziomem lotniska / rzeźbą terenu
Minimalny i maksymalny wiek pasażera jest uzależniony od decyzji tandem pilota
W stosunku do pasażerów niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda notarialna obojga
rodziców lub prawnych opiekunów na wykonanie skoku osoby nieletniej, lub obecność
przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna na lotnisku podczas wykonywania skoku przez
osobę niepełnoletnią.
Sprzęt spadochronowy wykorzystywany do skoków tandemowych

•
•
•

Sprzęt spadochronowy wykorzystywany podczas skoków tandemowych powinien być
wyposażony w automat AAD oraz taśmowy system otwierający spadochron zapasowy po
wypięciu czaszy spadochronu głównego ( RSL, LOR, RDS i inne )
Sprzęt powinien być sprawny technicznie i posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do
eksploatacji.
Spadochron główny, z którym wykonuje skoki jest układany przez tandem pilota lub osobę
posiadającą odpowiednie uprawnienia.
Wyposażenie tandem pilota i pasażera

Tandem pilot powinien być wyposażony minimum w :
•
•
•

Komplet spadochronów wraz ze spadochronem zapasowym, komplet ten musi być
wyposażony w urządzenie AAD
Wysokościomierz
Nóż
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Pasażer powinien być wyposażony minimum w :
•

•

•
•

•
•

Uprząż pasażera kompletu spadochronu tandem
Odpowiedzialność tandem pilota za pasażera i procedury związane z wykonaniem skoku
tandemowego

Tandem pilot ponosi odpowiedzialność za pasażera ;
o podczas przygotowania pasażera do skoku poprzez szkolenie obejmujące przede wszystkim
zaznajomienie z pozycją podczas skoku i lądowania
o od chwili sprawdzenia pasażera w prawidłowość nałożenia i zapięcia uprzęży bezpośrednio
przed wejściem na pokład statku powietrznego w rejonie przygotowania się do skoków
o poprzez bezpieczne doprowadzenie pasażera w rejon załadunku do statku powietrznego
i wejście pasażera na jego pokład
o podczas zajęcia miejsca i zapięcia pasów przez pasażera w statku powietrznym (jeżeli w takie
wyposażony jest statek powietrzny)
o w trakcie kołowania i lotu statkiem powietrznym od chwili rozpoczęcia kołowania, startu, lotu
statkiem powietrznym oraz lądowania i opuszczenia statku powietrznego po wylądowaniu
i zejściu w rejon przygotowania się do skoków w chwili kiedy z różnych przyczyn,
kontynuowanie kołowania, startu lub lotu zostało przerwane przez załogę statku
powietrznego.
o podczas przygotowania się na pokładzie statku powietrznego do skoku
o w trakcie przebiegu całego skoku od chwili rozpoczęcia podejścia do drzwi do momentu
zakończenia lądowania na spadochronie, odpięcia pasażera po wylądowaniu i zwinięciu czasy
spadochronu
o do chwili zakończenia zejścia przez pasażera z rejonu lądowania w rejon przygotowywania
się do skoków
Pasażer tandemu powinien być poinformowany o niebezpieczeństwie zagrożenia życia lub
zdrowia podczas wykonywania skoku, a także o braku możliwości udzielenia mu pomocy podczas
wykonywania skoku.
Pasażer tandemu powinien zostać zapoznany z ostrzeżeniami oraz zrzeczeniem się
odpowiedzialności przez producentów spadochronów oraz brakiem możliwości zagwarantowania
prawidłowego działania spadochronu nawet przy właściwym jego przygotowaniu do skoku.
Ostrzeżenia te umieszczane są na czaszach spadochronów w miejscu zwanym WARNING oraz
instrukcjach
Odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu skoku ponosi tandem pilot
Zabrania się wykonania skoku wbrew woli pasażera
Sytuacje niebezpieczne podczas skoków Tandemowych

•
•

Postępowanie tandem pilota wynika z jego realnej oceny zagrożenia i powinno być zgodne
z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas szkolenia i wykonywania skoków jako
tandem pilot
W każdym przypadku niesubordynacji (niewłaściwym zachowaniem, paniką) pasażera w celu
zachowania bezpieczeństwa tandem pilot może zastosować środki przymusu w stosunku do
pasażera
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Okresowy trening odświeżający tandem pilota
Skoczkowie spadochronowi wykonujący skoki z pasażerem obowiązani są do odbywania okresowego
treningu odświeżającego zgodnie z wymaganiami producenta używanego tandemowego zestawu
spadochronowego. W przypadku, gdy producent nie opisuje wymagań w zakresie okresowego treningu
odświeżającego umiejętności skoczków spadochronowych, wykonujących skoki z pasażerem,
umiejętności te sprawdza się na poniższych zasadach:
1) W przypadku, gdy skoczek spadochronowy posiadający uprawnienie TANDEM nie wykonał skoków
z pasażerem w ostatnich 90 dniach, powinien przed wykonaniem skoku z pasażerem wykonać co
najmniej 2 treningowe skoki odświeżające umiejętności z instruktorem posiadającym ważne
uprawnienie TANDEM, w roli pasażera.
a) skok powinien zostać wykonany w stabilnym oddzieleniu od statku powietrznego z wysokości
nie mniejszej niż 3200 m. AGL, a wypuszczenie spadochronu hamującego tzw. „drouga”
w stabilnej pozycji od 3 do 6 sekund. Podczas spadania, po wypuszczeniu stabilizatora, skoczek
powinien wykonać
• co najmniej dwa kontrolowane obroty w poziomie po 360° w odmiennych kierunkach oraz
wykonać
• markowanie użycia wszystkich uchwytów systemu, rozpoczynając od uchwytu
odłączającego spadochron główny, a kończąc na uchwycie inicjującym otwarcie
spadochronu zapasowego, przy czym powyższą sekwencję powinno się wykonać minimum
dwa razy.
• Minimalna wysokość otwarcia spadochronu głównego – 1500 m AGL. Skoczek pod
kontrolą instruktora określa prawidłowy punkt
• hamowania spadochronu tandemowego podczas lądowania. Lądowanie zespołu powinno
odbyć się w odległości nie większej niż 50 m od celu wyznaczonego przed skokiem
b) kolejny skok powinien wykonać na spadochronie tandem z instruktorem z imitacją
nieprawidłowej pozycji (na plecach, na boku lub innej) przy wyjściu ze statku powietrznego
z wysokości nie mniejszej niż 3200 m AGL.
• Wyrzucenie spadochronu hamującego tzw. „drouga” powinno nastąpić z pozycji
bezpiecznej.
• Podczas tego skoku, skoczek może również markować użycie wszystkich uchwytów
systemu, rozpoczynając od uchwytów inicjujących otwarcie spadochronu głównego
poprzez uchwyt odłączający spadochron główny, a kończąc na uchwycie inicjującym
otwarcie spadochronu zapasowego.
• Cała sekwencja markowania użycia uchwytów musi zostać powtórzona minimum dwa
razy.
• Minimalna wysokość otwarcia spadochronu głównego – 1500 m AGL. Przyziemienie
skoczka powinno odbyć się w prawidłowej pozycji w odległości nie większej niż 50 m od
celu wyznaczonego przed skokiem;
2) Skoczek posiadający uprawnienie TANDEM powinien odbyć trening odświeżający umiejętności
określone w pkt 1, jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie wykonał co najmniej 25 skoków
tandemowych. Trening odświeżający umiejętności jest ważny 12 miesięcy.
Trening odświeżający, opisany w punkcie 1, powinien być nadzorowany przez instruktora
spadochronowego z ważnym uprawnieniem TANDEM, który nie ma przerwy w wykonywaniu skoków
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z pasażerem dłuższej niż 90 dni. Instruktor ten nadzoruje skoki oraz występuje podczas skoku w roli
pasażera, uczestniczy i ocenia przebieg przygotowania naziemnego.
Za wyznaczenie instruktora nadzorującego trening odświeżający umiejętności odpowiada
organizator skoków. Podczas naziemnego treningu odświeżającego, skoczek powinien sprawdzić
i przygotować zestaw spadochronowy do skoku omawiając wszystkie wykonywane czynności,
a następnie ubrać w uprząż i przygotować do skoku instruktora nadzorującego trening, który ma
wystąpić w roli pasażera. Ponadto, skoczek przeprowadza markowanie otwierania systemu
spadochronu tandem, demonstrując wszystkie czynności instruktorowi.
W przypadku stwierdzenia znaczącego zmniejszenia umiejętności, instruktor nadzorujący zaleca
ponowne przeprowadzenie treningu odświeżającego. Do czasu uzyskania pozytywnej oceny
z przeprowadzonego treningu odświeżającego, skoczek z uprawnieniem TANDEM nie może
wykonywać skoków z pasażerem.
Po pozytywnym zakończeniu treningu odświeżającego, instruktor nadzorujący, dokonuje
wpisu potwierdzającego trening w dokumentacji osobistej skoczka lub sporządza odpowiedni protokół.
Minimalne wymagania w zakresie skoków z druga osobą,
z kamerą przymocowaną do dłoni skoczka spadochronowego

Zaleca się, aby skoczek spadochronowy przed przystąpieniem do wykonywania skoków
z podczepioną drugą osobą, z kamerą przymocowaną do swojej dłoni wykonał co najmniej:
1) dwa skoki bez pasażera na spadochronie osobowym jednomiejscowym z kamerą przymocowaną
do swojej dłoni, aby poznać wpływ zamocowania kamery na swobodne spadanie i swobodne
operowanie kamerą;
2) jeden trening naziemny, podczas którego zostały przećwiczone umiejętności wykonywania
procedur awaryjnych z kamerą przymocowaną do swojej dłoni, z założonym spadochronem,
podczepioną drugą osobą i pełnym wyposażeniem; trening może być wykonany z użyciem
podwieszanej uprzęży;
3) jeden skok z kamerą przymocowaną do swojej dłoni wraz z drugą osobą- skoczkiem posiadającym
świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) co najmniej z uprawnieniem klasy
wyszkolenia C- PJ(C)
Zaleca się, aby skoczek spadochronowy przed przystąpieniem do wykonywania skoków
z podczepioną drugą osobą, z kamerą przymocowaną do swojej dłoni, po 90-dniowej przerwie
w wykonywaniu tego rodzaju skoków wykonał co najmniej:
1) trening naziemny, podczas którego zostały przećwiczone umiejętności wykonywania procedur
awaryjnych z kamerą przymocowaną do swojej dłoni, z założonym spadochronem, podczepioną
drugą osobą i pełnym wyposażeniem;
2) trening może być wykonany z użyciem podwieszanej uprzęży;
3) jeden skok z kamerą przymocowaną do swojej dłoni wraz z drugą osobą- skoczkiem posiadającym
świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) co najmniej z uprawnieniem klasy
wyszkolenia C- PJ(C)
6.

Skoki z więcej niż jednego statku powietrznego jednocześnie

Jeżeli skoki lub zrzuty wykonuje się z kilku statków powietrznych, które nie lecą w szyku, nad
punktem zrzutu może znajdować się tylko jeden statek powietrzny.
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Skoki grupowe (desantowe) można przeprowadzać ze statków powietrznych lecących
w szyku, w odstępach i odległościach nie mniejszych niż 50 m. Kolejne prowadzone statki powietrzne
muszą utrzymywać przewyższenie w stosunku do poprzedzających (prowadzących) statków
powietrznych nie mniejsze niż 3 ÷5 m. Rozpoczęcie desantowania odbywa się na komendę dowódcy
statku powietrznego prowadzącego szyk (ugrupowanie), który miejsce rozpoczęcia zrzutu określa
wspólnie z wyrzucającym.
7. Skoki w kombinezonach typu ‘wingsuit”
Wingsuit jest kombinezonem, częścią wyposażenia, która rozpościera się pomiędzy nogami
i rękami skoczka. Zwiększa on możliwość przemieszczania podczas opadania , w którym grawitacja jest
jedyną siłą napędową. Ciało skoczka stanowi ramę skrzydeł owego stroju. Minimalne warunki
wykonywania skoków w kombinezonie typu „wingsuit”:
•

wykonane min 500 skoków na wolne otwarcie

•

świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami min klasy wyszkolenia C

•

pozwolenie Organizatora skoków na wykonywanie takich skoków

Podstawowe wyposażenie skoczka:
•
•
•
•
•
•
•
•

Spadochron typu plecy-plecy, z pilocikiem typu BOC (bottom of container)
Kask
Gogle
Wysokościomierz podstawowy na rękę lub pierś
Wysokościomierz akustyczny w kasku (minimum jeden)
AAD
Odpowiedni kombinezon wingsuit, dobrany do umiejętności skoczka według zaleceń
producenta
Nóż

Wybór czaszy głównej:
Czasza główna powinna z natury konstrukcyjnej zapewniać spokojne otwarcia Skoczek powinien
znać charakterystykę czaszy, na której ma wykonywać skoki w kombinezonie „ wingsuit”.
Systemy zabezpieczające typu RSL powinny być odłączone przy skokach z dodatkowym osprzętem,
takim jak kamery foto / wideo.
8.

Skoki w terenie przygodnym

•

Przed wykonaniem skoków, ze skoczkami przeprowadzona musi być odprawa, podczas której
szczególny nacisk należy położyć na bezpieczeństwo oraz szczególne warunki wynikające
z rodzaju skoku oraz terenu lądowania.
Skoki powinny zostać zabezpieczone w sposób uniemożliwiający osobom trzecim wejście
w rejon lądowania skoczków.
Rejon lądowania powinien zostać oznaczony w sposób omówiony podczas odprawy.
Kierunek lądowania wyznacza się za pomocą strzały, sygnałów dymnych lub wystawionego
rękawa.

•
•
•
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Pomiędzy statkiem powietrznym a obsługa naziemną powinna być zapewniona bezpośrednia
dwustronna łączność radiowa.

9. Skoki pokazowe
•
•
•

•

•
•
•

Skoki pokazowe mają na celu demonstrację umiejętności i możliwości skoczków lub walorów
sprzętu spadochronowego.
Skoki przeprowadza się zgodnie z zatwierdzonym programem pokazów przez Prezesa ULC .
Do wykonywania skoków pokazowych dopuszcza się doświadczonych skoczków, co najmniej
świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami min. klasy wyszkolenia C lub dokument równorzędny
oraz umiejętności zapewniające prawidłowe wykonanie zadania.
Stopień trudności skoków uzależniony jest od kwalifikacji i możliwości skoczka. Zadanie należy
szczegółowo omówić. Organizacja i sposób wykonywania skoków nie mogą naruszać
istniejących przepisów lotniczych czy wymogów programu lub instrukcji eksploatacji sprzętu
lotniczego.
Dodatkowe przedmioty użyte w czasie skoku nie mogą stanowić dodatkowego zagrożenia
zarówno dla skoczka jak i innych osób.
Przed wykonaniem skoków, ze skoczkami przeprowadzona musi być odprawa, podczas której
szczególny nacisk należy położyć na bezpieczeństwo oraz szczególne warunki wynikające
z rodzaju skoku oraz terenu lądowania
Skoki powinny zostać zabezpieczone w sposób uniemożliwiający osobom trzecim wejście
w rejon lądowania skoczków. Rejon lądowania powinien zostać oznaczony w sposób
omówiony podczas odprawy. Podczas pokazów powinna być zapewniona dwustronna łączność
pomiędzy osobami funkcyjnymi i statkiem powietrznym, z którego wykonywane są skoki.

10. Skoki podczas zawodów sportowych
Skoki podczas zawodów sportowych mogą być wykonywane zgodnie z regulaminem zawodów
opracowanym przez organizatora zawodów.
Regulamin zawodów nie może odbiegać od obowiązujących przepisów.
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ZAŁĄCZNIK NR 6

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH
ZAISTNIENIA ZDARZENIA LOTNICZEGO
CZYNNOŚCI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PO ZAISTNIENIU ZDARZENIA
Ocena zaistniałej sytuacji i podjęcie koniecznych czynności w zakresie:
1) udzielenia pomocy poszkodowanym, którzy wskutek wypadku doznali uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia, albo są narażeni na niebezpieczeństwo. Pomoc ta powinna być udzielona w taki
sposób, aby bez uszczerbku dla poszkodowanych, zachowany został stan pierwotny, w jakim
znalazł się statek powietrzny lub jego szczątki bezpośrednio po wypadku oraz aby nie zostały
zatarte (zniszczone) pozostałe ślady;
2) gaszenia pożarów;
3) zawiadomienia o wypadku lotniczym:
• Służb ratowniczych
• Policji;
• ULC korzystając z Centralnej Bazy Zgłoszeń
• właściciela statku powietrznego
• służby ruch lotniczego;
CZYNNOŚCI WYKONYWANE DO CZASU PRZYBYCIA ZESPOŁU BADAWCZEGO PKBWL
Do czasu przybycia zespołu badawczego należy zabezpieczyć:
1) statek powietrzny, jego części i ładunek;
2) dokumenty statku powietrznego i członków załogi;
3) miejsce wypadku i jego ślady;
4) zabezpieczenie statku powietrznego, który uległ wypadkowi i jego szczątków polega
w szczególności na niedopuszczeniu do poruszania lub dotykania przez osoby niepowołane statku
powietrznego lub jego części, a także przedmiotów znajdujących się na statku lub pochodzących
z niego;
5) zanotować nazwiska i adresy uczestników i świadków wypadku;
6) spowodować niezwłocznie badanie w trybie unormowanym obowiązującymi przepisami
uczestników wypadku, co do których zachodzi podejrzenie, że przyczynili się do wypadku – na
zawartość alkoholu lub innego środka odurzającego w organizmie.
POWIADAMIANIE O WYPADKACH I INCYDENTACH
Użytkownicy statków i zarządzający lotniskami są zobowiązani powiadamiać Państwową
Komisję Badania Wypadków Lotniczych o wypadkach i incydentach lotniczych, niezależnie od ich
badania we własnym zakresie (podstawa prawna: art. 135a. ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca
2002 r.).
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ZAŁĄCZNIK NR 7

OŚWIADCZENIE MEDYCZNE
(Dane Poufne)

Imię i Nazwisko

PESEL

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie
wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu
lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego. Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy
z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm. Zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji
członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego dla
specjalności wymienionych w art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze oraz w stosunku do
których został wprowadzony wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji podstawie art. 94 ust. 8 tej ustawy,
zwane dalej „wymaganiami zdrowotnymi na świadectwo kwalifikacji”, uważa się za spełnione w przypadku
niewystępowania u tych osób schorzeń lub ułomności ograniczających bezpieczne wykonywanie czynności
lotniczych:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ujawnionych w wywiadzie lub rozpoznanych klinicznie chorób psychicznych, wrodzonych lub nabytych, oraz
nieprawidłowości układu nerwowego, w tym następstw urazów;
wrodzonych lub nabytych nieprawidłowości układu sercowo-naczyniowego;
wrodzonych lub nabytych zaburzeń układu oddechowego;
funkcjonalnych lub organicznych zaburzeń przewodu pokarmowego;
chorób krwi;
funkcjonalnych lub organicznych chorób układu moczowego i jego przydatków;
chorób przenoszonych drogą płciową;
funkcjonalnych lub organicznych zaburzeń ginekologiczno-położniczych;
chorób kości, stawów, ścięgien i mięśni, wrodzonych lub nabytych;
nieprawidłowości wysokości ciała, długości kończyn górnych i dolnych oraz osłabienia siły mięśni,
uniemożliwiających bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych;
zaburzeń narządu wzroku i jego przydatków, powstałych wskutek chorób wrodzonych lub nabytych oraz
w następstwie zabiegów chirurgicznych lub urazów oczu;
zaburzeń w prawidłowym postrzeganiu i rozpoznawaniu barw;
zaburzeń funkcji uszu, jamy nosowej, zatok obocznych nosa, gardła, jamy ustnej, zębów i krtani, powstałych wskutek
chorób wrodzonych lub nabytych oraz w następstwie zabiegów chirurgicznych lub urazów;
chorób skórnych;
pierwotnej lub wtórnej choroby nowotworowej;
chorób zakaźnych;
zaburzeń metabolicznych i schorzeń układu wydzielania wewnętrznego.

Oświadczam, że nie występują u mnie wymienione w powyższym rozporządzeniu schorzenia lub ułomności
ograniczające bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych a w przypadku ich wystąpienia zobowiązuje się do
odstąpienia od wykonywania czynności lotniczych i porady lekarskiej.
Podane przeze mnie informacje są zgodne z moją najlepszą wiedzą. Wyrażam zgodę na przejęcie
odpowiedzialności za przeoczenie przeze mnie jakichkolwiek byłych lub obecnych warunków medycznych.
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