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Agenda

• Ograniczenia przestrzeni powietrznej w okolicy EPBA

•Przeloty
•Loty wysokościowe

•Jak przeskoczyć obszar atermiczny („Ŝabi kraj”) w kierunku północnym

• Kodeks sportowy FAI – Dział 3 Szybownictwo
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Przeloty  – rejon EPBA ( 302 km )

Przykład: docel-powrót
Aleksandrowice-Stobrawa-Aleksandrowice
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Przelot moŜliwy TYLKO* ponizej FL95

czyli do 2700m w/g QFE EPZR
38km

TRA 03 A
EPNT(122,3MHz)

(122,7MHz)TRA 03 B

TRA 01

EPBA(122,2MHz)

EPZR(122,8MHz)

TRA 03A – od FL95 do FL225
TRA 03B – od FL 95 do FL135
TRA 01    – od FL 95 do FL 245

* PowyŜej obowi ązują zasady lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej C 

Loty wysokościowe 
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TRA 03 Widok z kierunku S-W
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TRA 03 Widok z kierunku N-E

P.Ochal 2010
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EPBA

Obszar atermiczny
(zacieniowany)

Jak przeskoczyć „śabi kraj”

Zadeklarow
an

trasa
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1. Wybierając przelot typu d-p niech pierwszy odcinek będzie pod wiatr. 
Wracając z późnym popołudniem / wieczorem przy słabnącej termice wiatr 
będzie działał na Twoją korzyść ( zwiększy zasięg )

2. Wystartuj wcześniej i czekaj nad lotniskiem/górami aŜ pojawi się pomost 
(wystarczą 2-3 świeŜe Cu) łączący lotnisko z lasami Pszczyńskimi

3. Do lotów warunkowych pamiętaj o róŜnicy startu i mety (mniej niŜ 1000m)
Powinno nastąpić sugerowane zejście do ok. 1000m wg QFE (nad poziom 
startu).

4. Przetnij linie startu na 1000m i wykręć maksymalnie wysoko następny 
komin w kier. Płn. 

5. Pamiętaj o LTMA Kraków staraj się nie przekraczać pod nią 1300m wg QFE 
(nad poziom startu)

6. W przypadku przelotów z 3 PZ planuj trasę tak, Ŝeby większa część
odbywała się poza obszarem słabych noszeń

7. Podczas ustalania trasy dobierz ją tak aby przebiegała nad terenem 
termicznym z uwagą na układ pasm górskich

Jak przeskoczyć obszar atermiczny na płn. od lotniska tzw. „Ŝabi kraj” c.d.
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Kodeks Sportowy FAI
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Linki , niezbędnik przelotowca

• http://www.ais.pata.pl/aip/ - AIP

• http://szybowce.aeroklubpolski.pl/dokumenty/ - AP Szybowce

• http://www.amc.pata.pl - Airspace Management Cell POL

•http://www.fai.org - strona FAI

•http://www.szpp.pl - szybowcowy puchar przelotów POL

•http://www.onlinecontest.org - przeloty

•http://new.meteo.pl/ - numeryczna prognoza pogody

•http://www.sat24.com/pl - aktualne i ARCHIWALNE zdj satelitarne


