puslapis

ALYTAUS AER LUBAS
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
IGelbejimosi paragiutg jsigijimas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017 metai (balandis - bir±elis)
2.3. Projekto tikslas

I Prisideti prie aviacijos ir pilotg - sportininkg saugos lygio didinimo Lietuvoje.
2.4. Projekto uidaviniai
Atnaujinti Alytaus aeroklubo naudojama gelbejimosi ;rang (paragiutus), naudojama mokymq, treniruaig ir
vaitybg metu, jsigyjant giuolaikine, patikimesne ir saugesne jranga.
2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
gis projektas prisidetg prie aviacijos ir pilotg-sportininkg saugos didinimo, sudarant didesnes galimybes
saugiai nusileisti ant 2emes variklio gedimo ar lektuvo strukturinio pgeidimo metu. giuo metu Alytaus
aeroklube yra naudojami maNau patikimi, nepatogus rusi§ki paragiutai, kuriq naudojimo laikas baigiasi.
Naujai jsigyti gelbejimosi paragiutai batg naudojami: 2 paragiutai mokomajame lektuve JAK-52 (instruktoriui
ir mokiniui), 2 paragiutai mokomajame sklandytuve BERGFALKE ir 1 paragiutas vienvietyje sklandytuve
JANTAR-STANDART. Lektuvai ir sklandytuvai taip pat yra naudojami Lietuvos akrobatinio skraidymo ir
sklandymo rinktinig nark! pasiruogimui Pasaulio ir Europos dempionatams.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Alytaus aeroklubo akrobatinio skraidymo ir sklandymo sportininkai, bei pilotai-mokiniai (16-60 met
amiaus grupe).

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektg
UThaigus §j projektq akrobatinio skraidymo ir sklandymo pilotai tures galimybg naudotis patogesne,
paprastesne ir 2inoma saugesne gelbejimosi sistema. Visq pirma, avarineje situacijoje naujovigka gelbejimosi
sistema 2ymiai padidintl4 gansus saugiai palikti orlaivj ir nusileisti ant 2emes naudojant gelbejimosi jranga paragiuta. Antra, projekto jgyvendinimas palengvintq pilotai psichologinj prie§slcrydiminj pasirengimg.
Tredia, naujovi§ka gelbejimosi sistema padetti pilotui tdimti kuo patogesne sedejimo lolctuve pozicija, kas
jtakoja atliekamq akrobatinio skraidymo fly:11 .g tiksluma ir suma2intg sklandytojg patiriama nuovargj
skrycdio metu. Dabartine gelbejimosi sistema jau yra naudojama daugiau nei 20 metal ir yra pasenusi , todel
ja batina atnaujinti. Naujai jsigytos gelbejimosi sistemos galetg buts naudojamos ateinan6ius 10-15 metal, kas
uttikrintg ilgalaike projekto nauda.

2.8. Projekto testinumas
gis projektas yra testinumas anks6iau vykdytq pareigkejo projektas, kurie buvo finansuojami i§ jvairig1e§g.
Uktikrinti skyci2ig sauga mokymg ir treniruo6ig metu yra svarbiausias Alytaus aeroklubo uklavinys,
tolimesni aeroklubo 2ingsniai bus skrycl2ig saugos mokymai, technines jrangos atnaujinimas ir leIctuvg
resursg pratesimas.
Viso projekto suma (Eur):

10000,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

8 6(10,00

