Letalski klub Kamnik, Podgorje 98, 1241 Kamnik

LETALIŠKI RED
na vzletišču Kamnik - Duplica
Za boljšo organizacijo dela in varnost na dovozih in letaliških ploščadih na vzletišču Kamnik
- Duplica je Upravni odbor Letalskega kluba Kamnik sprejel in izdal naveden Letališki red z
navodilom o izvajanju:
1.

Prihod na območje vzletišča:

ob prihodu na območje vzletišča Kamnik - Duplica je potrebno pregledati zunanjost objektov,
VPS in okolice. V primeru poškodbe ali vloma je potrebno nemudoma obvestiti predsednika
oz. upravnika (v nadaljevanju: odgovorna oseba) in Policijo na številko113.
2.

Odpiranje hangarja:

Ob odpiranju hangarja upoštevati način odpiranja vrat in izvesti njihovo zavarovanje. V
hangarju št.1 se nahaja Dnevnik letenja v katerega se je potrebno obvezno vpisati (ime in
priimek, datum, namen obiska, čas prihoda in odhoda ter podpis, v primeru letenja obvestiti
Kontrolo zračnega prometa Brnik, po Navodilu o uporabi vzletišča Kamnik - Duplica).
3.

Uporaba hangarja:

Ko se namerava zapustiti hangar in oditi na pot, se mora hangar zapreti in zakleniti. Vsak
hangar mora imeti na dosegu gasilni aparat. V hangarju št. 1 so nosila in omarica s prvo
pomočjo. V nobenem hangarju se ne sme skladiščiti goriva v posodah.
4.

Premikanje letal:

Za premikanje letal (v hangarju ali premikanje letal iz oz. v hangar) mora biti prisotna
izkušena oseba, ki prevzema vso odgovornost za morebitne poškodbe letal in opreme kot
posledico premikanja oz. opustitve predpisanih varnostnih ukrepov (poškodbe letal zunaj
hangarja zaradi vetra, vandalizma,....). Morebitne poškodbe je potrebno nemudoma vpisati
v Dnevnik letenja in o tem obvestiti odgovorno osebo.
5.

Uporaba vzletišča za modelarske potrebe:

Za vsako letenje je potrebno predhodno preveriti, ali se na pragu steze 11 nahaja kateri od
članov – modelarjev, ki koristi prag steze za uporabo vzletanja in pristajanja modela. V
takem primeru je potrebno počakati, da član – modelar modelsko letalo pristane in se
umakne proti pisarniškemu kontejnerju. Le tedaj ko je steza prosta predmetov in ljudi lahko
pilot nadaljuje izpred hangarja proti pragu steze 11 za vzletanje.
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6.

Postopki pred letenjem:

Obvezno je pred vsakim letenjem opraviti sledeča opravila:
-

Opraviti predpoletni pregled letala po izdani kontrolni listi,
izpolniti dnevni plan letenja in določiti vodjo letenja, kadar je več letal,
pregledati površino VPS in njeno okolico ,
usposobiti radijsko postajo (123,50),
pri operacijah zagona motorja na letalu upoštevati požarno varnost (bližina gasilnega
aparata).

7.

Letenje:

Vso odgovornost za varnost letenja v času organiziranega letenja na vzletišču nosi vodja
letenja. Kadar na vzletišču ni organiziranega letenja je vodja letenja vodja tistega
zrakoplova, ki v skladu s Sporazumom letenje pridobi dovoljenje za letenje s strani LKPZ
Brnik. Vodja letenja je odgovoren, da je vzletišče urejeno v skladu z letalskimi predpisi in
Navodili za uporabo. Dejavnost letalskega prometa na VPS urejajo Navodila za uporabo
vzletišča Kamnik – Duplica.
8.

Po letenju:

Vsi uporabniki letal morajo ob koncu letenja letala pregledati, očistiti in spraviti v hangarje.
V kolikor mora kdo od udeležencev letenja predčasno zapustiti območje vzletišča, je dolžan
zagotoviti nadomestnega pomočnika (skupaj morata biti na koncu vsaj dva uporabnika oz.
namesto njiju drug pomočnik in vodja letenja), ki pomagata pri čiščenju in spravilu letal v
hangarje (to velja le v primeru organiziranega letenja).
9.

Odjava letenja na KZPS

Zadnji pilot po pristanku odjavi aktivnosti na Vzletišču na telefon KZPS. To vpiše v Dnevnik
letenja. To se mora izvesti pred zaključkom VFR dnevnega dovoljenja za letenje. Najkasneje
pol ure po sončnem zahodu.
10.

Nesreče, kraje in poškodovanja ljudi ali sredstev

Vsak dogodek, ki bi lahko imel značilnosti kaznivega dejanja se javi predsedniku kluba in
policiji. Vsak neželen dogodek v zvezi s prometom letal ali modelov ali drugih naprav na
vzletišču se mora javiti predsedniku in/ali agenciji za zračni promet. Poškodovanje letal ali
opreme v hangarjih se mora takoj javiti predsedniku kluba in lastnikom poškodovanih
predmetov.
Objavljen Letališki red velja za vse uporabnike vzletišča Kamnik - Duplica in se ga mora
obvezno upoštevati.

Kamnik, 1.7.2020
Matej Trtnik, Predsednik
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