Słupsk dnia 05.07.2007 r.
Użytkownik – prywatny
Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego

236/07
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. +48 (22) 630 11 31; fax. +48 (22) 630 11 43
telefon alarmowy: 0-500 233 233

RAPORT KOŃCOWY
Z BADANIA ZDARZENIA LOTNICZEGO
1.

Data i czas lokalny zaistnienia incydentu:
14 czerwca 2007 r. godz.16.35.

2.

Miejsce startu i zamierzonego lądowania:
EPSR , Krępa

3.

Miejsce zdarzenia:
Krępa

4.

Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego:
Spadochron główny Monarch 175,nr.fabr. 25218784,rok.prod. 05/1992.
Prywatny

5.

Typ operacji:
Skok treningowy.

6.

Faza lotu:
Przyziemienie.

7.

Warunki lotu:
Popołudnie. Dzień.

8.

Czynniki pogody:
Bez wpływu na zaistnienie zdarzenia..

9.

Organizator lotów / skoków:
Aeroklub Słupski. Lotnisko Krępa.

10. Dane dotyczące dowódcy SP:
Licencja E, bezterminowo.Instr.spad – skoczek zawodowy.KWT,KTS 30.09.2007 r
2686 skoków.Orzeczenie lekarskie ważne do 12.08.2007 r.
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11. Opis przebiegu i okoliczności zdarzenia:
Po czwartym zakręcie na prostej do lądowania skoczek nie zapewnił sobie wystarczającego zapasu
wysokości. Zaczepił jedną nogą o nierówność terenu, w wyniku czego doszło do urazu prawej nogi –
złamania goleni.
Należy również przewidywać nierówności terenu odpowiednio przygotowując się do przyziemienia.

12. Przyczyna (przyczyny) zdarzenia:
Niezachowanie zapasu wysokości zapewniającego bezpieczne lądowanie. Nie wzięcie pod uwagę
nierówności powierzchni ziemi.

13. Zastosowane środki profilaktyczne:
Podając przykład zaistniałego zdarzenia przeprowadzono szkolenie skoczków AS dotyczące zasad
bezpiecznego lądowania. Szczególny nacisk położono na umiejętność przewidywania warunków przy
.lądowaniu takich jak: mogące wystąpić ukryte nierówności terenu, ułożenie kierunku wiatru w stosunku
do przeszkód terenu-co może wiązać się z większą utratą wysokości, koncentracją w czasie skoku od
chwili omówienia zadania do lądowania. Zwrócono uwagę na skutki nieodpowiednio wykonanego skoku.

14. Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi:
Należy przestrzegać zachowania zapasu wysokości

15. Załączniki:
Nie sporządzono.

KONIEC
Skład i podpisy zespołu badającego lub osoby badającej:
Podpis nieczytelny

Tomasz Kuchciński
Podpis nieczytelny
(pieczęć i podpis osoby nadzorującej badanie z ramienia PKBWL)
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