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I ANTRENAMENT

PENTRU PARAPANTISM
de Stein Arne Fossum
Istoria parapantismului a fost scris în câ iva ani, când barierele erau dep ite aproape
zilnic. (Ast zi poate suferi de un caz grav al „Sindromului Icar”). S-a dezvoltat într-o activitate
aviatic de sine st t toare, ceea ce înseamn c nu mai este simplu i u or de înv at. A devenit
complex i poten ial mai periculoas pentru „autodidac i”, în timp ce opusul este valabil pentru
cei bine antrena i.
În cursa pentru dezvoltarea de noi i mai eficiente parapante (rata aspectului aripii,
puterea, zborul termic i de distan ), unii au uitat c cel mai adesea natura uman are nevoie de
timp pentru a înv a i practica în siguran noile cuceriri. Metodele de antrenament sunt adesea
cele ale „controlului la sol”, în timp ce realitatea cere zboruri în termic i de distan .
Când cineva se uit la istoria parapantismului i vede nivelurile de zbor care au fost atinse
(limitare la decolarea de pe picioare, f r motor), observ 5 stagii diferite, similare celor
implicate în zborul cu deltaplanul. Totu i, în parapantism, primele 2 niveluri sunt combinate
datorit u urin ei decol rii i ateriz rii i a vitezelor de zbor mai mici ale parapantelor.
Accidentele apar cel mai adesea când un pilot trece la un stagiu superior.
Cele 5 stagii ale parapantismului:
5. Zbor la distan
4. Zbor avansat
(Câ tig de în l ime în condi ii de turbulen )
3. Zbor de baz
(Câ tig de în l ime în condi ii f r turbulen )
2. Planare de altitudine
(Manevre în spa iu i la altitudine f r în l are)
1. Manevrare la sol
(Nu zbura mai sus decât de unde nu ai vrea s cazi!)
(acest stagiu este combinat cu stagiul 2)
Fiecare stagiu este urmat de un stagiu mai complex (sistem de construc ie în bloc)
necesitând noi cuno tin e i tehnici. Este o „scar ” natural pe care cursantul poate s progreseze
în siguran în cariera sa parapantistic .
Exist stagii separate cum ar fi Acroba ie, Experimentale i cu Motor, pe care îns le
consider nesigure în acest moment pentru majoritatea pilo ilor. De aceea, acestea trebuie realizate
de c tre speciali ti folosind un porogram strict profesional pân când vor fi g site metode sigure
care s le fac disponibile pentru to i cei interesa i.
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În plus fa de sistemul stagiilor de mai sus, exist i alte stagii sau pa i pe care poate s -i
fac pilotul, cum ar fi schimbarea hamului, a locului de zbor sau a parapantei.
De fiecare dat când un nou stagiu este descoperit sau atins de „autodidac i”, num rul
accidentelor cre te. Unele din aceste accidente sunt de neevitat datorit caracterului de pionierat
(Lilienthal a fost primul), în timp ce altele ar fi fost evitate printr-un antrenament adecvat.
La o analiz a celor mai multe accidente cauzate de „eroarea pilotului”, s-ar vedea c
acestea s-au produs fie datorit faptului c pilotul a încercat s execute sau s zboare în condi ii
pe care nu le poate st pâni, fie c acesta a f cut ceva care nu ar fi trebuit s fie f cut.
Ast zi avem toate materialele necesare pentru a evita majoritatea accidentelor, fie prin
cuno tin ele pe care comunitatea parapantistic le-a acumulat sau dobândite de celelalte ramuri
aviatice. Fie tim cum trebuie executat corect o prob , fie tim clar care sunt limit rile pe care
nu le putem dep i în siguran . (Unul dintre cele mai recente exemple este zborul în nori. Orice
pilot de avion sau planor tie c acest lucru este periculos i de aceea nu mai este necesar pentru
pilo ii parapanti ti s redescopere acest lucru omorându-se singuri).
Ast zi, parapantismul, împreun cu celelalte ramuri aviatice, are cele mai multe informa ii
necesare pentru a progresa în siguran prin diferitele stagii de zbor. Tot ceea ce este necesar, este
s le punem într-un sistem de preg tire.
S privim mai îndeaproape modelul stagiilor:
Cele 5 stagii ale parapantismului:
5. Zbor la distan
(Maro)
4. Zbor avansat
(Albastru)
3. Zbor de baz
(Verde)
2. Planare de altitudine
(Portocaliu)
1. Manevrare la sol
(Combinat cu stagiul 2)
CAPACITATEA PILOTULUI de a pilota parapanta poate fi desp r it în 4 CALIT
pot fi dezvoltate:
1.
2.
3.
4.

I ce

Cunoa tere
Tehnic
Experien
Atitudine
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TEHNICA : Deoarece parapantismul este o activitate practic , capacitatea pilotului poate fi cel
mai bine m surat prin tehnica sa, ceea ce înseamn felul în care realizeaz manevrele, leg tura
dintre manevre i cerin e, i cum st pâne te situa iile noi i condi iile de zbor. Trebuie de
asemenea s arate o ATITUDINE corect , dar aceasta nu este u or de evaluat i este dificil de
urmat un tipar. Totu i un instructor bun este capabil s vad atitudinea pilotului chiar înainte ca
acesta s ajung în aer.
CUNOA TEREA i EXPERIEN A sunt singurele „unelte” folosite pentru a îmbun t i
TEHNICA i ATITUDINEA i de aceea CAPACITATEA ca pilot. Acestea sunt totu i valori
bune în procesul de înv are, dar valoarea lor nu trebuie supraestimat . Luate singure nu au
în eles în privin a CAPACIT II pilotului.
BAZÂNDU-M pe „faptele” sau declara iile de mai sus, am dezvoltat un sistem de antrenament,
construit pe 5 STAGII ale PARAPANTISMULUI ca o progresie natural pentru pilot. Mi-am
bazat sistemul în principal pe m surarea i dezvoltarea TEHNICII pilotului, cu toate c i
celelalte 3 calit i î i au locul lor.
De exemplu ATITUDINEA este exprimat prin faptul c pilotul are fie o LICEN
DE
ELEV ceea ce înseamn c nu posed ATITUDINEA necesar pentru a zbura în siguran pentru
el i pentru ceilal i, sau are LICEN
DE PILOT dovedind c are ATITUDINEA necesar . Cu
alte cuvinte, un elev pilot este acela care se afl într-un sistem de antrenament, controlat de un
instructor, i toate zborurile sale vor fi sub îndrumarea instructorului. Licen a de pilot arat c
de in torul este un pilot suficient de matur pentru a avea grij de propriul zbor, cerând asisten
numai atunci când simte nevoia.
Licen a de pilot nu înseamn c de in torul este cineva care nu mai are nevoie de instruire pentru
c „ tie tot”, ci numai c de abia poate avea grij de el însu i în stagiul în care se afl . Când vrea
s progreseze la un stagiu superior va c uta instruire, înainte de a zbura el singur în acel stagiu.
CODUL DE CULORI (sau „Centura neagr în Parapantism”): stagiile din sistem au
diferite culori pentru a fi mai u or identificabile. Idea este ca pilotul (sau cursantul) s poarte
marcaje vizibile care s -i identifice ca Elev sau Pilot, precum i stagiul în care se afl (semnalat
de c tre un instructor). Pe lâng faptul c este un sistem de control bun la locul de zbor are i o
valoare ajut toare la antrenament. Îi motiveaz i le d elevilor i pilo ilor o privire asupra
stagiului în care se afl i îi ajut s identifice stagiile pe care le pot atinge to i oamenii.
Not : Stagiile au culori de la galben la maro. Un grad „ negru” sau Master poate fi considerat cel
mai înalt. Acest ultim stagiu trebuie s exprime fundamentul Atitudinii, Tehnicii, Cunoa terii i
al Experien ei.
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PARA PRO, o descriere general
Obiectivul acestui program este de a ajuta i asista participan ii pentru a progresa în
siguran , pentru a se bucura de parapantism ca sport i de a deveni adev ra i zbur tori.
Ceea ce înseamn c ei trebuie s fie capabili de a se bucura de frumuse ea i libertatea
sportului, f r s ri te r nirea sau restric ii datorate lipsei de voin i abilit ii lor sau a altora de
a avea grij de propria siguran , pl cere i liberate.
Capacitatea unui zbur tor se bazeaz pe cunoa tere, tehnic , experien , calit i
personale i atitudine, ceea ce necesit timp pentru a se dezvolta la standardul la care cineva
poate s opereze singur pentru obiectivele de mai sus.
Dezvoltarea acestei capacit i ine de educa ie, care se face cel mai eficient, sigur i
pl cut printr-un program planificat care motiveaz elevii i pilo ii ajutându-i s ating stagiile
naturale i u or de definit, extinzându- i gradat libertaea de operare f r a neglija siguran a.
PROGRAMUL
Programul const în 5 stagii naturale, bazate pe dezvoltarea sportului, i care dau un
progres excelent dup principiul de înv are a construc iei în bloc. Progresul se face de la u or la
dificil, de jos în sus, de la baz la avansat, de la simplu la complicat, având grij s nu r mân
nici un gol în urm .
Programul divide de asemenea participan ii în elevi i pilo i ar tând dac ace ti sunt
capabili s opereze singuri sau nu.
CELE 5 STAGII
1,2 Planare de altitudine
3 Câ tig de în l ime la pant
4 Câ tig de în l ime în termic
5 Zbor la distan

Portocaliu
Verde
Albastru
Maro

Elev
Pilot
Pilot
Pilot

PARTICIPAN I:
ELEVI :
Un elev pilot este, a a cum sugereaz i denumirea, sub instruire pentru a deveni pilot. Se
consider c are capacit i limitate privind siguran a sa i a celorlal i.
Asta înseamn c el nu i-a dezvoltat suficient capacitatea de a evalua toate elementele implicate
pe care se bazeaz siguran a, de a lua decizii corecte i sigure i s ac ioneze în concordan cu
acestea, f r supravegherea unui instructor.
PILO I:
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Un pilot trebuie s fie capabil s aib singur grij de siguran a sa i a celorlal i în limitele
regulilor, regulamentelor i a codului unei bune practici, în timp ce opereaz singuri la stagii
superioare celor pentrui care sunt licen ia i.
Asta înseamn c el trebuie s poat evalua toate elementele implicate în siguran , i pe aceast
baz s ia propriile decizii corecte i sigure i s ac ioneze în concordan , pe cont propriu, sau
pentru a ob ine asisten , informa ii i instruire atunci când dore te.
Limit rile recomandate pentru siguran

i antrenament

Elevii trebuie s zboare întotdeauna sub supravegherea unui instructor. Înainte de a îndeplini
toate cerin ele licen ierii elevii trebuie s zboare sub directa supraveghere a unui instructor.
Elevii trebuie s zboare numai cu parapante i hamuri adecvate elevilor i care au fost verificate
de c tre instructor. Ei trebuie s fac ajust ri i repara ii numai la indica ia instructorului.
Elevii pot s zboare demonstrativ sau competitiv la stagiile pentru care sunt licen ia i i
întotdeauna sub supravegherea unui instructor.
Pilo ii trebuie s fie familiari cu i s respecte toate regulamentele aeronautice na ionale ce se
aplic i cu regulile locului de zbor.
Pilo ii nu trebuie s participe la demonstra ii, competi ii sau alte evenimente aviatice care
necesit cerin e superioare fa de licen a de inut .
Vârsta minim : Pentru a zbura cu parapanta: vârsta minima recomandat este de 16 ani, având
consim mântul scris al p rin ilor sau tutorilor atunci când sunt sub 18 ani.
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PARA PRO, DESCRIEREA ELEMENTELOR STAGIILOR :
CUNOA TERE
Elevi stagiilor 1, 2 i 3 trebuie s primeasc cursurile teoretice, edin ele, discu iile i test rile
scrise pentru a se asigura c sunt îndeplinite cerin ele de cuno tin e cerute de obiectivele acestor
stagii. Lista cerin elor reprezint un ghid pentru atingerea acestor obiective. Ele nu trebuie s
restric ioneze pe nimeni dac consider necesar s ofere un instructaj suplimentar. Metodele de
instruire pot varia i sunt l sate la discre ia organizatorului/instructorului.
Stagiul 3. Înainte ca un elev s fie licen iat ca pilot trebuie s tgreac un test scris privind
legisla ia aerian , regulile i regulamentele ce se aplic pentru o bun practic , pentru a se asigura
c acesta posed toate cuno tin ele necesare pentru a opera singur, corect i în siguran la locul
de zbor i în aer.
Pilo i stagiile 4 i 5, pot s ob in când doresc cuno tin ele necesare, fie prin participarea la
cursuri, întâlniri sau discu ii, în grup sau prin studiu individual.
Înainte ca un elev sau pilot s termine un stagiu, instructorul sau observatorul trebuie s fie
convins c ace tia îndeplinesc cerin ele standard de cuno tin e.
Tehnici practice
Elevii stagiilor 1, 2 i 3, trebuie s primeasc instruirea necesar pentru fiecare tehnic practic .
Înainate ca tehnica s fie realizat , cursantul trebuie s primeasc o informare teoretic de baz ,
scopul, procedurile normale, gre elile, lipsurile i pericolele, precum i corectarea acestora, dar i
gradul de siguran acceptabil.
Fiecare tehnic trebuie s fie executat pân când instructorul este convins c aceasta este
st pânit corespunz tor limit rilor i procedurilor de siguran aplicabile stagiului. Tehnicile pot
fi considerate ca înv ate pe m sur ce criteriile de mai sus sunt îndeplinite. De aceea un test
practic în zbor nu mai este necesar.
Pilo ii stagiilor 4 i 5, pot atunci când doresc, în limite acceptabile de siguran , s dobândeasc
instruirea necesar pentru fiecare tehnic practic . Înainte ca tehnicile s fie considerate ca
înv ate, ele trebuie demonstrate unui instructor sau observator, care trebuie s fie convins c
acestea sunt st pânite conform limit rilor i procedurilor de siguran .
Experien a
Experien a nu este, ea îns i, o m sur a capacit ii pilotului. Totu i, ea va asigura faptul c
atitudinea, tehnica i cunoa terea a fost practicate un num r minim de ori în condi ii
variate.Exersarea, repetarea i practica sunt importante în procesul înv rii pentru a atinge
obiectivul înv rii adev rate care este: eficientizarea schimb rilor comportamentale.
Cerin ele experien ei trebuie s fie p strate de un carnet de zbor sau s existe martori de
încredere. Instructorul sau observatorul trebuie s fie convins c cerin ele minime sunt îndeplinite
sau c mai este nevoie de instruire.
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Atitudinea
Instructorul sau observatorul trebuie s fie convins c cursantul sau pilotul are capacitatea de a
avea grij de siguran a proprie i de a celorlal i la stagiul respectiv, în cadrul limit rilor, regulilor
i regulamentelor de siguran i a codului de bun practic .
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PARA PRO, STAGIUL 2, ZBORURI JOASE I PLANARE DE
ALTITUDINE (PORTOCALIU)
Zborurile joase sunt plan ri în aproprierea solului deasupra unui teren neaccidentat, de
regul nu mai sus de 5 m.
Planarea la altitudine este planarea cu suficient în l ime i distan de teren care s
permit manevre relativ libere.
RECOMAND RI PENTRU INSTRUCTAJ I SIGURAN
Obiectivele acestui stagiu sunt de a introduce cursantul în parapantism printr-o progresie
de la zboruri joase (la început) i apoi planarea la altitudine (stagiul 2) i s -l fac capabil s
practice i s se simt bine în cadrul unor limit ri de siguran , i, de asemenea, s -l preg teasc
pentru stagiul urm tor.
Acest stagiu este probabil cel mai important în întregul progres al cursantului, pentru c
aici sunt bazele form rii obiceiurilor bune (sau proaste). El trebuie s zboare în siguran aproape
de sol, folosind un echipament u or, în locuri i condi ii u oare, pentru a c p ta încredere în zbor,
în echipament i în el însu i i pentru a înv a i practica tehnicile de baz .
Cursantul se va obi nui astfel gradat cu zborul clar deasupra solului i va pierde eventuala
team de în l ime (cerut de progresul individual).El trebuie acum s planifice i s preg teasc
fiecare zbor pîn când va fi în siguran la altitudinea care s -i dea timp i spa iu pentru manevre
i corectarea eventualelor gre eli.
Cursantul înva i practic manevre de baz , cum ar fi controlul vitezei incluzînd zboruri
lente, viraje coordonate, combina ii ale acestora, u oare opriri drept înainte, corectarea derivei
aripii i precizia apropierii i ateriz rii. Mai tîrziu va dovedi c st pîne te alte manevre cu
suficient planificare i precizie. Cuvântul cheie este planificarea startului înc dinainte i
continuarea acestei planific ri tot timpul. El trebuie s prevad evenimentele, s observe,
evalueze, decid i s ac ioneze în consecin . Acest “proces al zborului” este vital în întreaga
avia ie, chiar i în stagiile avansate.
Este interzis s se încerce decolarea în vânt lateral, de spate, rafalos sau puternic i s se
zboare în condi ii instabile sau turbulente sau în lift. Cursantul aflat pe panta coal nu trebuie s
practice zboruri lente i opriri (cu excep ia ateriz rilor) sau mai mult decât întoarceri line sau mici
devieri de la traseul de zbor.
Pe panta intermediar , planificarea slab , preg tirea i tehnica decol rii pot avea cele mai
serioase consecin e. Toate manevrele trebuie executate în vânt pentru a evita devierea în deal sau
mult în afara acestuia i astfel s nu mai fie posibil ajungerea în zona de aterizare. Manevre
avansate ca 360’, zbor la pilon i zboruri lente trebuie executate cu m suri de siguran în plus i
la suficient în l ime i distan de teren care s permit corectarea sau revenirea în cazul
pierderii controlului. Virajele, zborul cu vânt de spate i viteza de zbor mai mic decât viteza
pentru cea mai bun planare în apropierea solului trebuie evitate. Apropierea trebuie planificat
din timp i început la o în l ime suficient .
Dup ce toate cerin ele au fost atinse: Cursantul trebuie, atunci când nu zboar sub directa
supraveghere a instructorului, s zboare pe pante de coal sau intermediare în vânturi u oaremedii i liniare (0-3m/s, 0-15 km/h, 0-10 mph). Decol rile trebuie executate pe direc ia vântului.
Liftul i turbulen ele trebuie evitate, iar dac nu este posibil, se zboar drept înainte (în afara
pantei) pentru condi ii mai calme i pentru a ateriza pe un teren normal. Cursantul trebuie de
asemenea s nu zboare singur.
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Panta de coal este un deal cu pant lin , de preferat cu z pad iarna, nisip sau iarb , cu
un profil care s permit zboruri joase cu parapantele ce se folosesc. Zonele de decolare i
aterizare precum i zona dintre ele trebuie s fie lipsit de obstacole cu suficient spa iu pîn în
partea cealalt . Trebuie s permit efectuarea întregului zbor în form de linie dreapt .
Panta intermediar este un deal unde decolarea, zona de aterizare i traseul de zbor dintre
acestea sunt considerate a fi u oare, cu limite (margini) bune fa de obstacole sau orice alte
pericole. Zona de decolare trebuie s fie neaccidentat cu un profil care s permit accelerarea
pîn la viteza de zbor înainte de a ajunge în aer (nu decolare la falez ). Zona de aterizare trebuie
s fie larg i u or de atins prin manevrare normal cu o bun marj de în l ime. Trebuie s fie
stabilite (organizate) dou c i de comunicare între decolare i aterizare dac zona de aterizare nu
se poate vedea de la decolare.
Înainte de aprogresa la stagiul urm tor este de o importan vital ca, cursantul s
cunoasc teoretic la fel de bine ca i practic tehnicile, în special controlul vitezei în aer la limita
minim i s fie capabil s recunoasc i s corecteze angaj rile. Aceasta este valabil atât la
zborul liniar cât i la viraje.
Pentru a cî tiga un minim de experien , cursantului i se recomand s practice un minim
de 4 zile de zbor i 20 de zboruri, dup ce toate cerin ele de clasificare au fost întrunite.
PARA PRO Stagiul 2, cerin e teoretice
Aerodinamic
1. Liftul: Diferen a în presiune creat de: profil, viteza în aer i unghiul de atac. Presiune
joas deasupra aripii, presiune ridicat sub arip .
Defini ia: vânt relativ, curent de aer laminar (regulat).
2. Factorii liftului: profilul aripii, suprafa a, raportul l/l, densitatea aerului, viteza în aer,
unghiul de atac. Presiunea intern în arip , cum este influen at de utilizarea comenzilor.
3. Rezisten a/Frînarea: Parazit , indus , relativ la viteza de zbor i unghiul de atac. Mai
mult frânare când parapanta este pe sol în spatele pilotului decât atunci când este deasupra
capului s u.
4. Natura zborului: Este întotdeauna dependent de înaintarea cu o vitez constant prin aer
pentru a se men ine în zbor, nu se poate opri sau întoarce.
5. Înc rcarea: Greutatea, atrac ia gravita ional . For ele în viraje, rafalele gradien ilor
liftului i turbulen ele. ocurile la deschidere.
6. For ele de conducere
a) Pe sol: prin alergare
b) În aer : Principiul planului înclinat: în zborul f r motor: întotdeauna se
coboar (relativ la aerul din jur) datorit faptului c for a conduc toare este
atrac ia gravita ional .
7. Viteza în zbor relativ la viteza fa de sol. Efectele vântului De ce s decolezi i s
aterizezi cu fa a în vânt. Vânt de fa sau spate, direc ia vântului i deriva, devia ia i corectarea
la viraje.
8. Angaj ri Descriere, pericole, recunoa tere, evitare i revenire. În viraje, accelerate,
secundare, în gradien ii de vânt i liftare, în descenden , în rafale i turbulen .
9. Închideri frontale Amândou asimetrice (un cap t de arip ) i simetrice (ambele capete
sau întreg bordul de atac). Descriere, pericole, recunoa tere, evitare i revenire. În viraje, rafale i
turbulen .
10.R suciri (vrii), spirale, derive. R suciri negative.Descriere, recunoa tere, evitare i
recuperare.
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11.Vîrtejurile (turbioanele) de la capetele aripii Turbulen a din spatele fiec rei aeronave,
cum s evit m închiderile de acolo. Efectul solului.
12.Principii i mi c ri de control. Controlul vitezei i virajelor. Utilizarea comenzilor
comparativ cu schimbarea greut ii..
13.Polara vitezei i a vitezei de zbor: coborârea minim i unghiul celei mai bune plan ri,
rela ia dintre viteza de zbor cu vânt din fa i cu vânt din spate i înc rcarea diferit a aripii.
Micro-meteorologie (condi iile la locul de zbor) i meteorologie
1. Vântul, decriere i creare: curentul de la presiune înalt la presiune joas . Creat de
înc lzirea neuniform a suprafe ei. (Exemple: curentul apei, briza de mare).
2. M surarea vântului, manometre, semne i indicatori naturali.
a. Viteza: noduri, MPH (mile pe or ), km/h (kilometri pe or ) sau metri pe secund
b. Direc ia: dup punctele cardinale sau cuadrant (din fa sau sus, din spate sau jos,
perpendicular).
3. For a vântului :Cre terea propor ional odat cu p tratul vitezei vântului. Efecte,
pericole.
4. Gradientul vântului: Efecte, pericole, corec ii.
5. Vânturi inegale/rafale, turbulen i lift. Cauze, semne, pericole.
a. Turbulen a mecanic : în spatele sau în partea protejat a obstruc iilor, copacilor,
cl dirilor, dealurilor.
b. Turbulen a termic : Instabilitate, înc lzire inegal , pericole, recunoa tere.
c. Schimbarea vântului: rafale i pericole.
d. Vânturi razante: descriere, pericole
6. Condi iile locale: efectele terenului, v ilor, în jurul obstacolelor i a col urilor.
7. Vremea: creare, diferen ele de c ldur i presiune, stabilitate/instabilitate, circula ie,
sistemul vânturilor.
8. Briza de mare: creare, efecte.
9. Unde: Rotorii. În spatele mun ilor, semne i pericole.
10. Efectele crestelor (falezelor): descriere, tipuri, gradien i, pericole.
11. Termici: descriere, instabilitate, turbulen e, semne.
12. Nori: cumulus, cumulonimbus, nori de rotor, pericole.
13. Fronturile i masele de aer: fronturi reci, fronturi calde, semne i condi ii.
14. Prognoze meteo i evaluare:
a. Prognoze meteo: semne, interpretare.
b. “Citirea” vântului: direc ia i for a, la decolare i aterizare, de-a lungul traseului de
zbor, indicatori.
c. Recunoa terea condi iilor sigure i a celor periculoase.
Parapante i echipament
Construc ie i terminologie : Materiale i componente.
Standarde i cerin e pentru zbor: Proiectare i certificare, scop i necesit i. Proiectarea
înc rc turii maxime, limitele de manevrare, stabilitate, caracteristicile opririi,
manevrabilitatea, rata vitezei, greutatea pilotului i certificarea.
3. Manevrarea: R spunsul la comand . R sucirea, leg narea i tangajul. Stabilitatea, zboruri
lente i angaj ri, caracteristicile decol rilor i ateriz rilor. Efectele acceleratorilor i a
sistemelor de accelerare.
4. Men inerea : Inspec ie i îngrijire zilnic i periodic , repara ii i ajust ri calificate.
1.
2.
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Alegerea parapantelor: Certificare i experien , tip de zbor, performan , rata de
manevrabilitate i de greutate. Utilizare i ambi ii. Modelul corespunz tor calific rii
cursantului. Modelul standard (nu este nici performan nici competi ie).
6. Alegerea hamurilor : Tipuri de hamuri. Cu pilotare din corp sau clasice, utilizarea
diagonalelor. Certificarea i experien a.
7. Performan : Coborîre minim , planare maxim , vitez maxim , penetrare, capacitatea de
virare.
8. Echipament de siguran : Casc , ghete, m nu i, haine.
5.

PILO II
1. Factorii fizici : Forma, rezisten a, istovirea. Drogurile i alcoolul. Ame eala,
hiperventila ia.
2. Factorii psihologici: Anxietatea i teama de în l ime. Recunoa terea propriilor abilit i
i limit ri raportate la limit rile naturale i ale echipamentului. Încrederea fa de supraevaluarea
propriilor capacit i (sindromul Icar). Presiunile personale i de grup i aprobarea când spui nu,
când cobori. Autodisciplina.
3. Procesul de înv are i mediul: Sistemul de antrenament, obiective, descriere, siguran ,
motiva ie, progres individual.
4. Conduita/ Atitudinea
a) Natura zborului: Este întotdeauna dependent de înaintarea cu o vitez
constant în zbor, nu se poate opri sau întoarce.
b) Procesul zborului : Interior, evalu ri continue, decizii, ac iuni. Cu privire la
natura zborului, perspectiva.
c) Principiul comando : Necesitatea complet rii fiec rui zbor început. Pericolul
panicii.
LEGI I REGULI (de aplicat)
1. Guvernul: sau alte autorit i oficiale.
a) Spa iul aerian i de trafic . Spa iul aerian controlat i necontrolat i
aeroporturile i regulile VFR/IFR, regulile de zbor.
b) Alte reguli
2. Asocia ia de Zbor Liber din România
3. coli i antrenament
4. Locale la locurile de zbor
5. Codul unei practici corecte
6. Reguli de zbor
ZBORUL PRACTIC I SIGURAN A
1. Recomand ri de instruire i siguran
2. Planificarea zborului: Procesul zborului: Informare/observare, evaluare, decizie i
execu ie. Organizarea unui plan de zbor.
3. Preg tiri Rutina i controlul (verificarea) standard, dubla verificare a factorilor critici.
4. Exerci ii de zbor : Cerin ele de tehnici practice: Descrierea, inten ia, proceduri,
execu ie, erori i pericole.
5.
Situa ii critice, periculoase i de urgen
Cauzele lor, evitarea, recunoa terea,
corectarea. Aplicarea metodelor de antrenament (simul ri).
a) Preg tiri slabe : Echipament stricat i cu func ionare proast .
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b) Manevrarea la sol : în rafale i v nturi puternice: Pierderea controlului.Târârea pe sol, evitare,
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

prevenire.
Angaj ri : Nivel, în viraje, jos, sus, la decolare, în gradient, în rafale, în turbulen , în liftare
(nea teptat ), descenden , viraje descendente în gradient.
Tehnici de decolare slabe : Control slab al parapantei, vitez sc zut i control sc zut al
direc iei. Opriri, pierderea controlului, viraj în deal. A ezarea în ham cu eliberarea comenzilor
Condi iile vântului : T ria vântului, vânt lateral, rafale i turbulen , liftare nea teptat ,
împingerea în deal, gradientul vântului.
Ateriz ri de urgen /c deri : Evitare, preg tiri.
Decol ri mai sus de 1500m : Sc derea densit ii aerului, cre terea vitezei de zbor.
Manevre critice : Zborul aproape de teren i obstacole, opriri i zboruri lente, viraje 360’,
r suciri, spirale. Decolarea în vânt cu ajutor.
Nefamiliaritate : Cu locurile, condi iile, parapanta sau hamul, manevre i scopuri.
Factorii fizici i psihologici : Stres, presiune, oboseal , team , droguri (medicamente) i
alcool.
Comportare slab în zbor : Supraestimarea propriilor abilit i i/sau subestimarea locului,
condi ii, echipament sau scopuri.
Ame eal : Zborul cu vizibilitate redus .
Combina ii : A dou sau mai multe din cele de sus multiplic riscul accidentelor.
Manevre de urgen : Folosirea para utelor, aterizarea pe ap , copaci, teren accidentat, zone
cu obstacole, cabluri electrice.
Accidente : Asisten i raportare.
PRIMUL AJUTOR
În acord cu recomand rile celor mai apropiate autorit i.

PARA PRO Stagiul 2, cerin e TEHNICI PRACTICE
Partea 1: Introducere în ZBORURI JOASE
Transport, îngrijire i men inere a parapantei i echipamentului. Împachetarea tip
acordeon comparativ cu cea tip rulou. A ezarea suspantelor i a chingilor.
2. Rutina dinainte i dup zbor : Întinderea pe sol, a ezarea în form de semicerc,
„ construirea zidului” , ajustare, verific ri dinaintea zborului, controlul suspantelor i al
carabinelor, controlul hamului, ata area diagonalelor i speed-ului. Împachetarea
3. Pozi ia de decolare i verificarea final Pozi ia chingilor. Pozi ia corpului i a bra elor.
Verificarea final : a carabinelor, condi iilor, zonei libere.
4. Exerci ii de decolare. Parapanta în pozi ia de zbor Hot rîre i alergare corect pentru a
ridica parapanta. Verificarea final : a carabinelor i diagonalelor, condi iilor, spa iului..
5. Alergarea cu parapanta Controlarea pozi iei parapantei i a unghiului de atac pe sol
plat i pe pant .
6. Oprirea parapantei i stoparea alerg rii Pe sol orizontal i pe pant . Corectarea tehnicii
de aterizare. Nu se ac ioneaz comenzile prea repede.
7. Planificarea zborului Evaluarea locului i a condi iilor. Decizii, darea unui plan de
zbor.
8. Decolarea Pozi ia de decolare. Accelerarea gradat i ridicarea, cu o vitez de zbor
corect i un bun control al direc iei.
1.
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9. Controlul vitezei Cea mai bun vitez i unghi de planare, f r tendin a de a zbura
încet sau de a angaja parapanta.
10.Controlul direc iei Men inerea direc iei, corec ii u oare ale cursului de zbor, evitarea
oscila iilor.
11.Viraje u oare Intr ri i ie iri coordonate, devieri u oare de la curs.
12.Ateriz ri Pe direc ia vântului (cu vânt de fa ).
PARTEA 2 : PLANAREA LA ALTITUDINE
1. Planificarea Psihologie, evaluarea locului i a condi iilor, decizii, darea unui plan de zbor.
2. Rutina dinaintea zborului Repeti ia, întinderea, ajustarea, verific rile dinaintea zborului.
3. Decol rile Pozi ia de start, verificarea final , accelerarea continu , liftarea i corectarea
vitezei, controlul bun al vitezei i direc iei.
4. Manevre de control a vitezei Unghiul celei mai bune plan ri i viteza minimei pierderi de
în l ime.
5. Viraje 90’ – 180’, înclinare u oar i medie, stînga i dreapta, coordonate.
6. Zbor încet Recunoa tere i revenire (la altitudini sigure).
7. Manevre cu referin solul Viraje în 8 i trasee rectangulare, corectarea derivei.
8. Reguli de trafic Manevrarea în acord cu traficul.
9. Trasee de aterizare Viraje în form de 8 i trasee rectangulare, corectarea derivei.
10. Viraje i ateriz ri folosind numai chingile spate.
11. Precizia apropierilor i ateriz rilor Siguran a i r mînerea în interiorul unei zone precizate de
instructor. Zborul lent i smucit nu este permis.
PARA PRO Stagiul 2 Experien a necesar
1. Minimum 6 zboruri pe zi
2. Minimum 30 de zboruri reu ite, din care cel pu in 10 sunt de planare la altitudine
PARA PRO Stagiul 2 Comportarea necesar în aer
Instructorul trebuie s fie convins c cursantul este capabil s aib grij de siguran a lui i
a celorlal i, în timp ce zboar jos sau la altitudine de planare în cadrul regulilor date pentru
instruc ie i siguran .
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PARA PRO Stagiul 3 CÎ TIGAREA DE ALTITUDINE DE BAZ (verde)
Cî tigarea de altitudine de baz
este realizat în condi ii u oare de lift dinamic sau
termic, f r rafale sau turbulen e, în afara reliefului, a obstacolelor sau altfel de trafic.
RECOMAND RI DE INSTRUCTAJ I SIGURAN
Obiectivele acestui stagiu sunt introducerea cursantului în zborul pentru cî tigarea de
altitudine i s -l fac capabil s practice i s se bucure de aceast cî tigare de altitudine în cadrul
limitelor de siguran . El trebuie de asemenea s fie calificat s devin pilot, avînd capacitatea de
a opera singur în limitele siguran ei i de a- i lua responsabilitatea pentru viitorul s u progres.
Cî tigarea de altitudine are ea îns i multe stagii, cu sporirea dificult ii, de la condi ii
u oare i manevrarea în cadrul unor limite largi de siguran , la limite sau condi ii extreme cu
limite maxime. Când un pilot “st pîne te arta” , pare chiar simplu i într-un anumit sens chiar
este. Aceasta, totu i, nu trebuie s conduc gre it pe cineva în a crede c este u or de a ajunge
maestru. Lipsa de cunoa tere, judecata gre it , manevrarea gre it , ignoran a sau joaca pot u or
sfîr i într-un accident serios.
Cursantul în acest stagiu va practica mai mult timp în aer i zborul va deveni automatizat.
Totu i, mai sunt posibile erori i gre eli. De aceea progresul planificat cu aten ie este foarte
important. Exersarea (practicarea) trebuie s fie la început simpl i cu limite largi. Câ tigarea de
altitudine necesit preg tirea cu aten ie, o bun planificare i capacitatea (abilitatea) de a executa
manevre precise i rapide. Exerci iile trebuie s fie simple la început i cu limite largi. Câ tigul de
în l ime necesit o preg tire atent i capacitatea de a manevra precis i rapid. În special este
important s existe o tehnic bun a decol rii i controlul la viteze mici. Cursantul trebuie s fie
capabil de a executa întoarceri coordonate cu minimum de pierdere de altitudine, adesea în
condi ii limit , aproape de pant în timp ce calculeaz deriva i men ine o aten ie constant
asupra celorlal i din trafic, manevrînd conform regulilor. Trebuie s fie capabil s recunoasc
toate tipurile de opriri i s execute prompt i corect revenirea la primele semne, cu minimum de
pierdere a în l imii i controlului.
Pentru a deveni pilot Trebuie de asemenea ca acum s fie liber s se dezvolte mai
departe, avînd în continuare multe de înv at pentru a fi capabil s foloseasc posibilit ile
existente. I se vor da probe care cer o foarte bun “comportare în aer” , incluzînd autodisciplina i
aten ia (grija). Adesea poate fi necesar s nu se zboare sau s se zboare cu limite largi. Esen ial
este s arate c este capabil s - i asume responsabilitatea i s tie limitele altora i pe cele
proprii, fiind necesar continuarea instruirii.
Instructorul nu va mai fi responsabil. Aceasta necesit multe preten ii de la personalitatea
cursantului.
Se aten ioneaz împotriva unui progres rapid, supraîncredere, neaten ie, ignoran ,
riscuri, judecat gre it i lipsa tehnicilor. Va opera în vânturi mai tari cu limite mai mici decât în
stagiile anterioare. Chiar i înainte de decolare se pot întîmpla accidente. Tehnicile slabe de
decolare, lipsa de control i corectare a parapantei în timpul alerg rii sau decolarea f r o
parapant “perfect “ pot avea consecin e serioase. Trebuie s aib asisten calificat când se
decoleaz în vânturi tari sau rafaloase. Mai departe trebuie s fie foarte atent la condi ii. Vântul
tare i turbulen a pot conduce u or pilotul în partea cunoscut sau s -l derive deasupra unui teren
periculos/necunoscut. Trebuie s evite s zboare singur.
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Se aten ioneaz de asemenea împotriva a a numitului “sindrom intermediar” sau
“sindromul Icar” , care înseamn c cineva crede foarte repede c tie i st pîne te totul, i c nici
el nici echipamentul nu au limite (Este bine tiut c Icar a murit primul din cauza atitudinii sale).
Cursantul (înainte de a ajunge la stagiul 3) trebuie s zboare doar în prezen a
instructorului, în condi ii u oare, cu o band de liftare sau termic u oare. Aceasta îi va permite
s manevreze lejer în trafic i fa de teren. Trebuie s fie atent s nu vireze înainte de a fi în
pozi ia de zbor cu un bun control al vitezei de zbor i al direc iei. Nu trebuie s încerce s revin
în banda de liftare dac a ie it din ea. Câ tigarea de altitudine la pant în lift puternic, în vânt tare
(peste 7 m/s, 25 km/h, 15 mph), în turbulen , decol ri la falez , decol ri cu vânt lateral, ateriz ri
pe vîrf sau pe pant , nu se permit.
Dup ce au fost întrunite toate cerin ele poate zbura liber în limitele de siguran , atâta
timp cât un stagiu superior nu este cerut de alte legi sau reguli. Are responsabilitatea de a urma
mai departe instruc iuni (cursuri) când sunt necesare. La început se recomand folosirea regulilor
pentru cursan i ca un ghid pentru zborul în siguran .
Numai pilo ii experimenta i vor zbura în locuri avansate aproape de pant în condi ii
limit , puternice sau turbulente sau în “trafic greu” .
Înainte de a progresa la un stagiu superior pilotul trebuie s aib o experien variat în
diferite locuri i condi ii. Procesul zborului trebuie s fie automatizat, a a încât reac iile s fie
rapide i corecte în diferite situa ii/exerci ii ce trebuie s le st pîneasc . Se recomand s se fi
zburat minimum 20 ore i 50 de zboruri.
PARA PRO Stagiul 3 CUNO TIN E necesare
AERODINAMIC :
Repetarea teoriei de la stagiul 2
Angaj ri i închideri: La decolare, în rafale i turbulen . În gradien ii lift rii. Viraje
în gradien ii lift rii. În gradientul vântului. Viraje în gradientul vântului (descenden ). Închideri
secundare
3. Polarele vitezei: Performan a. Evaluarea unghiului de planare i coborîrea minim cu
vitezele prin aer corespunz toare; cu vânt de fa i de spate, în liftare i descenden . Cu privire
la t ria vântului, densitatea aerului, viraje.
4. Efectele vântului Împingerea vântului i deriva, abaterea i corec iile în viraje. Vânt de
fa sau spate, penetrarea.
5. Vîrtejurile (turbioanele) de la capetele aripii În spatele altor parapante, planoare,
elicoptere.
1.
2.

METEOROLOGIE
Repetarea teoriei de la stagiul 2
For a vântului: Cre terea în propor ie geometric cu cre terea vitezei. Efecte i pericole. Pe
sol, la decolare, în aer, la aterizare.
3. Liftarea dinamic :
a) Factori: Forma i gradientul pantei, direc ia i viteza vântului.
b) Componente: Orizontal i vertical, gradien i, accelerare, liftul cel mai puternic, vântul
de fa cel mai puternic.
1.
2.
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Condi ii i zone periculoase : partea dinspre vânt, turbulen a, rotorii, vânturile i
gradien ii puternici.
d) Condi ii bune i sigure : Deasupra i înaintea crestei (în liftul dinamic).
Curen ii de und :
a) Factori: Terenul, direc ia i viteza vântului.
b) Semne: Vânturi de altitudine, nori lenticulari, nori de rotor.
c) Pericole: Rotori, penetrarea, lift puternic, altitudini mari, hipoxia, frigul.
Termici:
a) Factori: Instabilitate, rata de c dere, terenul, str lucirea i înc lzirea soarelui.
b) Semne: Sc derea mare a temperaturii odat cu altitudinea, schimb ri ale vântului,
rafale i calm, nori cumulus.
c) Pericole: Rafale i turbulen , gradien i puternici de liftare, leg n ri ascendente i
descendente.
d) Condi ii bune i sigure: Termici întinse, gradient liniar i moderat, vânturi u oare
pîn la medii.
Liftare frontal : Descrierea frontului rece.
a) Factori: Masele de aer, de la presiuni mari la joase, instabilitate.
b) Semne:
Nori cumulus, nori în mi care, liniile rafalelor, schimbarea vântului,
cre terea/sc derea temperaturii.
c) Pericole: Vânturi de altitudine, schimb ri i rafale ale vântului, liftare puternic ,
turbulen .
Nori: Cumulus, cumulonimbus, nori de acoperire, nori de rotor, nori stratus, nori
lenticulari.
Vremea: Actual (METAR), prognoze (TAF), h r i. De unde se ob in, interpret ri.
Semnele vremii : În elegerea vremii pe sol i în aer.
a) M sur tori: ale vântului, presiunii i stabilit ii.
b) Nori: Asocierea condi iilor cu vremea.
c) Vânt : În elegerea vântului, indicatorii vântului.
c)

4.

5.

6.

7.
8.
9.

PARAPANTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I ECHIPAMENT

Repetarea teoriei de la stagiul 2.
Factori de design : comportarea în aer, performan , manevrabilitate.
Men inere : Men inerea i inspec ia zilnic i periodic , repara ii.
Ajustarea: Pentru maximum de performan în condi ii.
Instrumente: Variometre, altimetre, indicatoare de vitez în aer.
Haine i echipament : Pentru rezisten , altitudine mare i frig.
Alegerea parapantei: Modelul potrivit pebtru nivelul pilotului la acest stadiu :
Standard (DHV 1) (NU model de Performan sau Competi ie)

ATITUDINEA
Repetarea teoriei de la stagiul 2.
Pilotul la comand : Comportarea în aer, caracteristici, abilit i, responsabilit i, comand
control. St pînirea procesului i naturii zborului.
3. Factorii fizici : Ame eala, hipoxia, frigul, oboseala.
1.
2.

i
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LEGI

I REGULAMENTE

1. Repetarea teoriei de la stagiul 2.
2. Spa iul aerian i trafic diferit în aer:
a) Spa iul aerian controlat i aeroporturile : zonele de control, zonele terminal, culoarele
aeriene, ATC, traseele de trafic VFR/IFR, reguli de operare, reguli VFR pentru
vizibilitate minim i distan fa de nori.
b) Spa iul aerian necontrolat i aeroporturile : Zonele de informare i servicii, traseele de
trafic VFR/IFR, reguli de operare, reguli VFR pentru vizibilitate minim i distan
fa de nori.
c) Alte spa ii: Zone cu restric ii, periculoase i interzise.
3. Surse de informare : h r i ICAO, publica ii, manuale, NOTAM-uri. De unde se ob in.
Controlul de Trafic Aerian, serviciul de informa ii, cluburile locale de sporturi aeriene, coli.
4. Exerci ii de zbor : Tehnici practice necesare: Descriere, inten ie, proceduri, execu ie erori i
pericole.
5. Alte legi i regulamente, care se aplic : Guvernamentale.
6. Codul unei bune practic ri.

ZBORUL PRACTIC

I SIGURAN A

Repetarea teoriei de la stagiul 2.
Recomand ri pentru instruire i siguran .
Preg tiri : Rutina i verific rile standard, dubla verificare a factorilor critici.
Exerci ii de zbor : Cerin ele tehnice practice: Descriere, inten ie, proceduri, execu ie, erori i
pericole.
5. Situa ii critice, periculoase i de urgen : Cauze, evitare, recunoa tere, corec ie. Metode de
antrenament aplicabile (simul ri).
a) Mînuirea la sol în rafale i vânturi tari. Practicarea decol rii cu fa a la parapant ,
folosirea mâinilor încruci ate sau nu. Închiderea parapantei când este necesar, evitarea
târârii pe sol.
b) Tehnici de decolare slabe: Folosirea gre it sau comenzi gre ite ale asisten ilor. Slab
control al parapantei. Vitez i control al direc iei slabe, opriri, pierderea controlului,
viraje în pant . Îmbr carea hamului.
c) Angaj ri: În rafale, turbulen , în gradientul liftului, aproape de teren, în viraj.
d) Condi ii: Lift la limit , vânturi puternice, rafale, turbulen , rotori.
e) Atitudini neobi nuite: Turbulen , acroba ii, zbor în apropierea norilor.
f) Manevre critice: viraje de 360’, întoarcerea în banda de liftare, zborul aproape de
teren, ateriz ri în vîrf, ateriz ri pe panta dealului, oprirea în viraje. Stoparea unei
r suciri (vrii). Stoparea unei spirale.
g) Nefamiliar: Cu locurile, condi iile, parapanta sau hamul, manevrele sau probele.
h) Factori fizici i psihologici: Stres, presiune, extenuare, team , droguri i alcool.
i) Atitudine slab : Supraestimarea propriilor capacit i i/sau subestimarea locurilor i a
condi iilor.
j) Ame eal : Zborul cu vizibilitate redus .
k) Combina ii: A doi sau mai mul i factori din cei enumera i mai sus m resc riscurile de
accidentare.
l) Manevre de urgen : Folosirea para utelor. Aterizarea în ap , copaci, teren dur, zone
cu obstacole, cabluri electrice.
m) Accidente: Ajutor i raportare.
1.
2.
3.
4.
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PRIMUL AJUTOR
Repetarea teoriei de la stagiul 2.
PARA PRO Stagiul 3, cerin e TEHNICI PRACTICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

De verificat : St pînirea manevrelor de la stagiul 2
Planificarea : Procesului zborului, darea unui plan de zbor.
Preg tiri: Întindere, ata area hamului, ajust ri, verific ri dinaintea zborului.
Mînuirea la sol: Control, asisten , proceduri corecte.
Decol ri în vânt: Cu ajutor, proceduri, instruc iuni. Pozi ia de start. Verific rile finale. Viteza
i direc ia. Pozi ia în zbor.
Manevre pentru coborîre minim : Controlul vitezei, viraje coordonate la stînga i la dreapta,
pierdere minim de în l ime, s nu apar /existe nici un semn de angajare.
Exerci ii de corec ie în vânt/Manevre în banda de liftare: Viraje în 8, corec ii pentru devierea
în vânt, viraje i schimbarea direc iei. Manevrarea în concordan cu terenul i traficul
existent p strînd o bun aten ie la ce este în jur.
Viraje de 3600: Vitez normal i coborîre minim , stînga i dreapta, înclinare mic la medie,
f r nici un semn de angajare (în l ime i distan sigure fa de sol).
Angajarea : de la viteza cu coborîre minim i zbor drept (Altitudine i distan sigure).
Trebuie încercat numai în prezen a instructorului, cu comunicare radio, para ut de rezerv ,
deasupra apei i în prezen a b rcii de salvare. Angaj ri cu chingile B: este necesar for a la
ini iere, evitarea angaj rii totale în timpul revenirii printr-o eliberare rapid a chingilor.
Închideri frontale : 20-30% la un cap t sau la ambele capete. (Altitudine i distan sigure).
Progresie de la tragerea a 1, 2, 3 sau 4 suspante A. Utilizarea comenzii opuse.
Câ tigarea de altitudine : Intrarea, virarea i manevrarea în lift, corec ii i gradient, f r nici
un semn de angajare.
Precizia apropierii i a ateriz rii : În siguran în interiorul unei zone stabilite de instructor.

PARA PRO Stagiul 3, cerin e de EXPERIEN
1. Un minim de 60 de zboruri bune i un total de 10 ore de zbor.
2. Zboruri din 5 locuri diferite, dintre care 3 nu la falez .
3. Minimum 3 zboruri i un total de 2 ore în lift.
PARA PRO Stagiul 3, cerin e de ATITUDINE
Instructorul trebuie s fie convins c cursantul este capabil s aib grij de siguran a lui i
a celorlal i în cadrul regulilor i legilor ce se aplic , recomand rilor i codului unei bune
practic ri, în timp ce zboar singur.
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PARA PRO Stagiul 4, ÎN L ARE AVANSAT , (albastru)
Câ tigarea de altitudine avansat este zborul în lift dificil, la limit , zgîl îit puternic i/sau
turbulent, în condi ii de termic sau und .
RECOMAND RI PENTRU INSTRUIRE I SIGURAN
Obiectivul acestui stagiu este de a fi sigur c pilotul poate zbura în siguran în condi ii de
în l are avansat i de asemenea sub presiunea manifesta iilor, demonstra iilor i competi iilor.
Acest stagiu are drept cuvinte cheie turbulen a i limite mici. Pilotul trebuie s fie
preg tit de a fi obligat s ac ioneze la limitele siguran ei atât a sa cât i a echipamentului. Chiar
atunci când pilotul se asigur c este între limitele de siguran proprii i ale echipamentului,
trebuie s fie preg tit c aceste margini pot fi dep ite. O deplin cunoa tere a procedurilor de
urgen , cum sunt revenirea din opriri, r suciri, spirale, pendul ri i balans ri laterale, precum i
folosirea para utei de siguran , sunt foarte importante. Pilotul trebuie s cunoasc pe deplin
curbele de performan
i vitezele corecte de zbor (maxim-minim), limit rile design-ului i
factorii de înc rcare.
necesit capacitatea evalu rii corecte i rapide a
Câ tigarea de altitudine avansat
condi iilor i situa iilor combinat cu manevrarea rapid i precis . Vor exista situa ii cu foarte
pu in timp pentru decizii echilibrate i cu reac ii gre ite. Pilotul trebuie s se preg teasc printr-o
atent planificare i prin a prevedea situa iile, a a încât în situa iile critice s aibe reac ia corect
f r a pierde timp. Pilotul trebuie s aibe tehnici bine dezvoltate i o deplin cunoa tere pentru a
avea maximum de performan . Pilotul trebuie ca, adesea aproape de teren i în condi ii
turbulente s st pîneasc toate tipurile de viraje combinate cu viteze mici, i de asemenea s fie
atent la teren i trafic.
Este avertizat împotriva condi iilor extreme, datorit for elor enorme care pot apare.
Indiferent de experien a i tehnica pilotului acesta poate pierde controlul foarte u or. Se poate de
asemenea întîmpla ca echipamentul s cedeze. Pilotul nu trebuie s supraestimeze niciodat
echipamentul sau pe sine. Dac pilotul întîlne te turbulen puternic nu trebuie s intre în panic
i s încerce s o evite prin viraje ascu ite sau viteze mari, pentru c astfel va m ri posibilitatea
pierderii controlului (sau cedarea materialelor). Manevrarea corect în turbulen puternic este
zborul drept i la vitez mic .
Alte pericole sunt oprirea i închiderea frontal , precum i pierderea controlului în apropierea
solului. Dac se întîmpl a a ceva, reac iile corecte sunt vitale. Aceasta este , în cazul unei opriri,
mai întîi de a reduce unghiul de atac apoi de a a tepta viteza pentru a manevra i apoi a evita
coliziunea. În cazul unei închideri frontale, aceasta este de a m ri unghiul de atac i dac este
necesar de a contra tendin a de virare i apoi evitarea coloziunii. Pilotul trebuie de asemenea s
nu zboare singur.
Elevii nu au în nici o circumstan permisiunea de a executa în l are avansat .
Pilo ii trebuie s fie licen ia i la acest stagiu pentru a putea zbura în condi ii avansate de
în l are în cadrul manifesta iilor, demonstra iilor sau competi iilor sau oriunde este cerut acest
stagiu.
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Înainte de a progresa la stagiul urm tor pilotul trebuie s fie capabil s evalueze cu foarte
mult precizie condi iile în raport cu siguran a. Pilotul trebuie de asemenea s arate c este
capabil s g seasc i s foloseasc toate formele de liftare.
PARA PRO Stagiul 4, CUNO TIN E necesare:
Repetarea celor de la stagiul 3, în special :
Aerodinamic :
1. G-uri:

a) la manevrare i vitez în turbulen , viraje i ie irea din spirale
b) Manevrarea corect a vitezelor în turbulen . Stabilitate. Polarele vitezei.

Meteorologie:
1. Termici:

Când, cum i unde. Stabilitatea contra instabilit ii în aer. Rata de c dere.
b) Cele mai bune zone de termic . Timpul, ziua i anul.
c) Tipuri de termici, condi ii termice periculoase, termici uscate.
d) Semne: Nori, cumulus, cumulonimbus. Liniile rafaloase.
2. Condi ii de und : unde, turbulen , altitudini mari.
3. Condi ii periculoase: Vânt tare. Nori, cumulonimbus, turbulen puternic .
a)

Parapanta i echipamentul:
1. Limit ri structurale : greut i, viteze, atitudini, acroba ii. Ced ri structurale.
2. Stabilitate: profilul, r sucirea aripii, stabilitatea pendular , revenirea din angaj ri sau dup
închideri majore.
3. Alegerea parapantei: Modelul corect pentru nivelul pilotului: Standard sau Performan (NU
Competi ie)
PARA PRO Stagiul 4, cerin e TEHNICI PRACTICE
Manevrele stagiului 3, st pînite, rev zute dac este necesar.
Planificarea: procesul zborului, darea unui plan de zbor.
Viraje de 3600 , u oare i medii la stînga i dreapta.
Viraje 3600, ascu ite, stînga i dreapta.
Viraje 3600, la coborîre minim (plate) stînga i dreapta.
Câ tigarea de altitudine la pant Decolarea i câ tigarea de altitudine.
Câ tigarea de altitudine în termic Decolarea. Localizarea, intrarea i câ tigarea de
altitudine.
8. Lift la limit Decolarea i câ tigarea de altitudine.
9. Rafale i turbulen
Decolarea i câ tigarea de altitudine.
10. Manevrarea în acord cu regulile de trafic.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PARA PRO Stagiul 4, EXPERIEN A cerut :
1. Aceea i ca la stagiul 3, în l are u oar , plus:
2. Un total de minimum 20 ore de zbor.
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3.
4.

Un total de minimum 5 ore de zbor în termic .
Un total de minimum 5 ore de zbor cu în l area în dinamic .

PARA PRO Stagiul 4, cerin e ATITUDINE:
Pilotul trebuie s fie capabil de a avea grij de siguran a sa i a celorlal i la zborul în acest
stagiu, i de asemenea în timpul manifesta iilor, demonstra iilor i competi iilor sau oriunde acest
stagiu este cerut.
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PARA PRO Stagiul 5, ZBOR ÎN TEREN VARIAT (MARO)
Zborul în teren variat înseamn folosirea curen ilor ascenden i de aer (câ tigarea de
altitudine) pentru a zbura departe ( i cu posibilitatea de întoarcere) la locul obi nuit de zbor.
RECOMAND RI PENTRU INSTRUIRE

I SIGURAN

Obiectivul acestui stagiu este de a permite pilotului s zboare în teren variat în siguran , i de
asemenea sub presiunea manifesta iilor, demonstra iilor i competi iilor.
Acest stagiu are posibilit i aproape nelimitate, de la zboruri scurte i u oare, la zboruri de lung
distan cu adev rat preten ioase, unde dac condi iile permit, la fel de bine ca i hot rîrea
pilotului, ca acesta s stabileasc limitele. Acum capacitatea pilotului, cuno tin ele sale, tehnica,
experien a i comportarea în aer, sunt supuse testului ultim.
Pilotul trebuie s poat planifica, administra i executa fiecare zbor în limitele de siguran , în
timp ce trebuie de asemenea s se for eze pe sine i echipamentul pentru a ajunge cu adev rat
departe. Pilotul trebuie s aib o deplin cunoa tere a aerodinamicii i meteorologiei, a regulilor
de trafic i ale spa iului aerian. În acord cu zborul planificat, i existen a condi iilor posibile,
pilotul poate alege echipamentul corespunz tor precum hainele, prim ajutor i echipamentul de
urgen , precum i organizarea transportului i recuper rii necesare, radiocomunica iilor i
procedurilor folosite în caz de urgen cum ar fi la aterizare i r nire într-o zon greu accesibil .
Zborul în teren variat necesit capacitatea de a g si toate tipurile de liftare, la fel ca i
manevrarea corect în zonele de liftare i descenden . Pilotul trebuie s poat judeca terenul i
condi iile astfel încât s nu aterizeze în zonele interzise sau acolo unde se poate accidenta sau îi
poate accidenta pe al ii ori în zone izolate. Pilotul trebui s aleag foarte rapid o zon de aterizare
dac trebuie s coboare, i dac este necesar s aib o apropiere precis pe un teren mic ocolind
posibilele obstacole. Aceasta deoarece orice tip de r nire poate avea consecin e dintre cele mai
grave.
Este prevenit împotriva zborului în teren variat în zone izolate i nelocuite, deasupra
zonelor unde nu exist posibilitatea ateriz rii de urgen sau deasupra apei. Pilotul trebuie
întotdeauna s se asigure c se tie unde zboar i vor fi pornite c ut rile dac va fi necesar. Dac
exist posibilitatea ateriz rii în zone izolate i nelocuite, pilotul trebuie s ia o trus de urgen în
func ie de condi ii. Pilotul trebuie de asemenea s evite zborul de unul singur.
Elevii nu vor fi l sa i în nici o situa ie s zboare în teren variat.
Pilo ii trebuie s aib licen la acest stadiu pentru a zbura în teren variat în cadrul
manifesta iilor, demonstra iilor sau competi iilor sau oriunde acest stagiu este cerut.
PARA PRO Stagiul 5, CUNO TIN E cerute
Naviga ie:
1. Planificarea: Culegerea informa iilor despre vreme, teren, locuri, spa iu aerian, traficul
aerian i posibile “surprize” . Folosirea h r ilor i a altor publica ii, serviciului de trafic aerian i
meteorologic.
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2. Serviciul meteo: Unde i cum se ob in informa iile meteo.
3. Interpretarea informa iilor meteo: Actual (METAR), avertismente (TAF), zon
(IGA), h r i.
4. Interpretarea vremii: Semne, recunoa terea condi iilor acceptabile i periculoase.
5. Spa iul aerian i traficul:
a. Spa iul aerian controlat : Culoarele aeriene, zonele de terminal, zonele de control i
aeroporturile.
b. Spa iul aerian necontrolat: AFIS i alte câmpuri aeriene. Pericole, restric ii i zone interzise.
c. Traficul militar : Zonele de antrenament, fotografierea din aer.
d. Publica ii guvernamentale : AIC, AIP, Notam, h r i ICAO.
6. Folosirea h r ilor:
a. Planificarea zborurilor : Pericole/zone nelocuite, rute alternative, comunica ii i
recuperare.
7. Echipamentul: Pentru altitudine i temperaturi sc zute, echipament de urgen i prim
ajutor, echipament de supravie uire, echipament de comunicare i avertizare.
8. Alegerea parapantei: Standard sau Performan . Pentru pilo ii avansa i care doresc s
zboare în teren variat i s fac un compromis între standardele de siguran i manevrabilitate
pentru performan : Competi ie.
9. Proceduri standard: Semnale, recuperare.
10. Proceduri de urgen : Avertizare, c utarea pilo ilor absen i.
PARA PRO Stagiul 5, TEHNICI PRACTICE, cerute:
1. Rev zut: St pînirea manevrelor de la stagiul anterior.
2. Planificare : Evalu ri i decizii, darea unui plan de zbor.
3. Câ tigul de în l ime : C utarea i folosirea tuturor tipurilor de liftare. Zborul în liftare i
descenden , vânt de fa i de spate cu o vitez corect .
4. Decolarea la falez în vânt moderat. S fie evitat datorit riscurilor de închideri
5. Decolarea la falez în vânt tare S nu se încerce cu parapanta, numai cu deltaplanul i numai
cu ajutor.
6. Decolarea cu vânt lateral: Vânt la maximum 450 pe direc ia de zbor. Componenta vântului
lateral de mai pu in de 2 m/s, 7 km/h, 5 mph.
7. Ateriz ri: Precizia apropierii la o zon de aterizare necunoscut : alegerea terenului de
aterizare, controlul vitezei i unghiului de planare.
PARA PRO Stagiul 5, EXPERIEN A cerut :
La fel ca la stagiul 4, plus:
1. Un total de 50 de ore.
2. Un total de 5 zboruri în teren variat în liftare diferit , minimum 20 km fiecare (iar
zborul de-a lungul aceleia i pante numai, nu este aprobat ).
PARA PRO Stagiul 5, ATITUDINEA
Pilotul trebuie s poat avea grij de sine i de ceilal i în timpul zborurilor în teren variat,
de asemenea în timpul manifesta iilor, demonstra iilor i competi iilor sau oriunde acest stagiu
este cerut.
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ANEX
Marcaje vizuale sugerate pentru sistemul PARA PRO:
Elevii/pilo ii trebuie s poarte marcaje care s ateste stagiul lor de preg tire. Se sugereaz
urm toarele:
O ETICHET PE CASC care s aib culoarea stagiului.
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