PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

1007/15

Numer ewidencyjny zdarzenia:

INCYDENT

Rodzaj zdarzenia:

13 czerwca 2015 r.

Data zdarzenia:

Piotrków Trybunalski - lotnisko

Miejsce zdarzenia:

Spadochron Navigator 220

Rodzaj, typ statku powietrznego:

Nie dotyczy

Znaki rozpoznawcze SP:

Uczeń-skoczek spadochronowy

Dowódca SP:
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:

Śmiertelne

Poważne

Lekkie

Bez
obrażeń

-

-

-

1

Agata Kaczyńska

Nadzorujący badanie:
Podmiot badający:

Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu

Skład zespołu badawczego:
Zalecenia:
Data zakończenia badania:

nie wyznaczano
Nie formułowano
14 lipca 2015 r.

Przebieg i okoliczności zdarzenia:
Uczestnik: uczeń-skoczek spadochronowy, liczba skoków: 20
Spadochron główny: Navigator 220 (PD)
Automat AAD: Vigil
Przebieg zdarzenia: Uczeń-skoczek wykonywał skok szkolny na zadanie „SOLO” z wysokości
4000 m. Był to czwarty skok tego dnia. Po wyskoczeniu z samolotu, skoczek wykonał zaplanowaną
symulację otwarcia spadochronu głównego, następnie wykonał dwa obroty w lewo i prawo po 360
stopni, salto do przodu i do tyłu. Uczeń przystąpił do otwarcia spadochronu na wysokości 1200 m.
Niestety nie odnalazł uchwytu pilocika, gdyż wskutek odpięcia się rzepa przy rękawie kombinezonu,
rękaw zsunął się na dłoń ucznia i uniemożliwił mu skuteczne chwycenie uchwytu. Uczeń stracił
stabilność sylwetki, odwrócił się na plecy i wpadł w obroty. Spadochron zapasowy został otworzony
przez automat AAD.
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Uczeń wylądował na prawidłowo napełnionym spadochronie zapasowym bez następstw.
Przyczyny zdarzenia lotniczego:
Przyczyną incydentu lotniczego były:
1) niesprawność zapięcia kombinezonu przy dłoni ucznia-skoczka co doprowadziło
do zsunięcia się rękawa na dłoń ucznia i braku możliwości wyciągnięcia uchwytu pilocika
wyciągającego spadochron główny,
2) błąd techniki skoku polegający na niezastosowaniu procedury awaryjnej w przypadku braku
możliwości otwarcia spadochronu głównego.
Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot szkolący:
Instruktor omówił z uczniem przebieg zdarzenia, a szczególnie zasady postępowania w zaistniałej
sytuacji. Przypomniano, że automat spadochronowy jest tylko urządzeniem wspomagającym a nie
zastępującym działania ucznia w sytuacji konieczności otwarcia spadochronu zapasowego.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

Nadzorujący badanie:

Imię i nazwisko

Podpis

Agata Kaczyńska

podpis na oryginale
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