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N U O S T A T A I

1.  Sąskrydžio  rengėjai.  LMNŠC Broniaus  Oškinio  vaikų  aviacijos  akademija  (toliau  –

Akademija).

2.  Sąskrydžio  tikslas.  Įsisavinus  vaikų  aviacijos  orlaivio  pilotavimo  techniką  bei  vaikų

aviacijos skrydžių pratimus Nr. 1–Nr. 4 įskaitytinai, išlaikyti skrydžio egzaminą ir įgyti Vaikų aviacijos

piloto (VAP) licenciją bei pereiti iš mokymo pakopos į lavinimo pakopą.

3.  Vieta  ir  laikas. Sąskrydis  vyks  2020  m.  rugpjūčio  17–21  dienomis  Vaikų  aviacijos

aerodrome, Koliupės k., Kėdainių r. Sąskrydžio atidarymas rugpjūčio 17 d. 12 val., skrydžio egzaminas

rugpjūčio  20 d.,  sąskrydžio  uždarymas  ir  Vaikų aviacijos  pilotų  (VAP) licencijų  teikimo ceremonija

rugpjūčio 21 d. 12 val.

4.  Dalyviai.  Akademijos  mokiniai,  pasirengę  laikyti  skrydžio  egzaminą  bei  turintys

pakankamą skrydžių patirtį (ne mažiau kaip 80 skrydžių, t. s. ne mažiau kaip 20 – pagal skrydžių pratimą

Nr. 4).

5.  Registracija. Dalyvių  registracija  rugpjūčio  17  d.  iki  10  val.,  ja  rūpinasi  eskadrilių

vadovai, vykdoma sąskrydžio sekretoriate.

6.  Dienotvarkė. Sąskrydžio  viršininkui  pritarus,  metodininkas  paskelbia  dienotvarkę

skelbimų lange iš vakaro. Dienotvarkės pakeitimus sąskrydžio viršininkas skelbia nedelsdamas, iš karto

po sprendimo priėmimo.

PIRMADIENIS (2020 08 17)
09.00–10.00 Dalyvių registracija
10.00–11.30 Įsikūrimas, sklandytuvų montavimas ir parkavimas
12.00–12.30 Sąskrydžio atidarymo iškilmės
13.00–14.00 Technikos patikra
14.00–15.00 Pietūs 
15.00–19.00 Skraidymai (kontroliniai)
19.00–20.00 Vakarienė 
20.00–21.00 Vakaras prie laužo
21.00–21.50 Laisvas laikas stovyklavietėje
21.50–06.00 Tylos ir ramybės metas 
 
ANTRADIENIS (2020 08 18)
06.00–06.40 Kėlimasis, ruoša
06.40–07.00 Pusrytukai 
07.00–09.00 Skraidymai (kontroliniai)



09.00–10.00 Pusryčiai
10.00–14.00 Skraidymai (kontroliniai)
14.00–15.00 Pietūs
15.00–19.00 Skraidymai (kontroliniai)
19.00–20.00 Vakarienė
20.00–21.50 Laisvas laikas stovyklavietėje 
21.50–08.00 Tylos ir ramybės metas

TREČIADIENIS (2020 08 19)
08.00–09.00 Kėlimasis, ruoša
09.00–09.50 Pusryčiai
09.50–15.00 Ekskursija į Lietuvos aviacijos muziejų Kaune
15.00–16.00 Pietūs
16.00–19.00 Skraidymai (kontroliniai)
19.00–20.00 Vakarienė
20.00–21.50 Laisvas laikas stovyklavietėje
21.50–06.00 Tylos ir ramybės metas

KETVIRTADIENIS (2020 08 20)
06.00–06.40 Kėlimasis, ruoša
06.40–07.00 Pusrytukai
07.00–09.00 Skrydžio egzaminas
09.00–10.00 Pusryčiai
10.00–14.00 Skrydžio egzaminas 
14.00–15.00 Pietūs
15.00–19.00 Skrydžio egzaminas
19.00–20.00 Vakarienė
20.00–22.00 Atsisveikinimo vakaras prie laužo
22.00–08.30 Tylos ir ramybės metas

PENKTADIENIS (2020 08 21)
08.30–09.00 Kėlimasis, ruoša
09.00–09.30 Pusryčiai
09.30–11.30 Išvyka į lankytiną vietą Kėdainiuose 
11.30–12.00 Pasiruošimas uždarymo iškilmėms
12.00–12.30 VAP licencijų įteikimas, sąskrydžio uždarymo iškilmės 
13.00 Išvykimas į namus

Pastaba:  dėl  oro  sąlygų,  kilimo  ir  tūpimo  tako  dangos  keliamų  reikalavimų  neatitikimo

skraidymų  laikas  gali  nesutapti  su  dienotvarkėje  numatytuoju.  Sąskrydžio  viršininko  nurodymu

skraidymų laiko pakeitimai skelbiami skelbimų lange. 

7. Aprūpinimas. Naudojami LAK-16 tipo sklandytuvai,  turintys trijų taškų važiuoklę su

valdomu ratuku. Sklandytuvu sąskrydžiui pasirūpina eskadrilės vadovas. Mokinių kelionių iš padalinių į

renginį ir iš jo į padalinius organizavimu rūpinasi eskadrilės skraidymo instruktorius. Akademija aprūpina

dalyvius inventoriumi,  reikalingu stovyklavimui lauko sąlygomis.  Mokiniai  apgyvendinami aerodrome

įrengtame palapinių miestelyje. Jiems privalu turėti aprangą, atitinkančią klimato ir gyvenimo palapinėse



sąlygas (neperšlampama avalynė, šiltesnė apranga, kepurėlė nuo saulės ir pan.), o taip pat savo patalynę

(t. y. keičiamus baltinius: užvalkalus, paklodę). Dalyviai maitinami organizuotai.

8. Svarbiausios skrydžio egzamino laikymo taisyklės.

8.1.  Skrydžio egzaminas vykdomas esant sausai ar apysausei kilimo ir tūpimo tako dangai

(tai  nusprendžia  skrydžio  egzamino  komisijos  nariai).  Skrydžio  egzaminą  sudaro du  skrydžiai,  ne

mažesniame kaip 1 m ir ne didesniame kaip 2 m aukštyje, esant priešiniam vėjui iki 4 m/s, šoninei jo

dedamajai iki 1 m/s, oro temperatūrai iki +30 C. Skrydžio aukštis ir nuotolis nustatomi stebint vizualiai.

Nustatant aukštį, matuojamas atstumas tarp sklandytuvo ratukų ir žemės. Skrydžio nuotolis pradedamas

matuoti tuomet, kai ratukai nebeliečia žemės, baigiamas – jiems palietus žemę. Jis turi būti apie 100 m,

bet ne mažesnis nei 60 m.  Pastaba: jeigu oro sąlygos, kilimo ir tūpimo tako danga neatitinka keliamų

reikalavimų,  skrydžio egzamino laikymas nukeliamas iki  sąlygos juos atitiks,  bet ne vėliau kaip 4-oji

sąskrydžio diena, 22 val. 

8.2. Skrydžio egzamino personalas: 1 skrydžių vadovas, 1 egzamino komisijos pirmininkas,

2 egzamino komisijos nariai,  1 buksyruotojas, 2 prikabinėtojai.  Skrydžio egzamino pradžią ir pabaigą

nustato egzamino komisijos pirmininkas. Prikabinėtojai  dėvi ryškios spalvos liemenes, o buksyruotojo

darbo zona atribota vėliavėlėmis.

8.3.  Pakartotinis  skrydis (perskridimas)  atliekamas  skrydžiui  nutrūkus  dėl  rengėjų

organizacinių ar techninių nesklandumų, vieningai pritarus egzamino komisijos nariams.

8.4.  Pretenzijos dėl buksyravimo kokybės nepriimamos,  jeigu sklandytuvas  buvo pakilęs

(atplyšęs), o karabinas judėjo iki nustatytos vietos.

8.5. Buksyravimas nutraukiamas skraidymų vadovo sprendimu, jeigu mokinys sklandytuvą

pilotuoja nesaugiai. 

8.6.  Atsakingas už mokinio skrydžių saugą yra jo  eskadrilės vadovas. Eskadrilės vadovas

taip pat yra atsakingas už savo mokinių saugumą ir jų elgesį viso renginio metu.

9.  Kiti  klausimai. Šiuose  nuostatuose  nenumatyti  klausimai,  jiems  iškilus,  operatyviai

sprendžiami sąskrydžio viršininko, skrydžių vadovo ir egzamino komisijos pirmininko bendru sutarimu.

Pakeitimai įsigalioja Akademijos vedėjui pritarus.

Parengė metodininkė Kristina Sereikienė


