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HINAUSLENTÄJÄN KELPUUTUS
Tämä määräys on annettu ilmailulain (595/64) 20 §:n 2 momentin ja ilmailuhallinnosta annetun lain (40/72) 2
§:n nojalla.
Tämä määräys tulee voimaan 1.6.1985 ja kumoaa ilmailumääräyksen PEL M2-6, muutos 2, 17.3.1980.

1 KELPUUTUKSEN HAKEMINEN
Kelpuutus haetaan ilmailumääräyksen PEL M1-4
mukaisesti.

2 VAATIMUKSET KELPUUTUSTA
VARTEN
Hinauslentäjän kelpuutuksen hakijan tulee täyttää
tietojensa, lentokokemuksensa ja -taitonsa puolesta
seuraavat vaatimukset:

c)

d) 20 purjelentokoneen hinausta hinauslentäjän
kelpuutuksen omaavan moottorilennon lennonopettajan tai tehtävään erikseen hyväksytyn
moottorilentäjän valvonnassa; vähintään viidellä hinauslennolla tulee kouluttajan olla mukana
hinaavassa ilma-aluksessa.
Huomautus 1.
Vaadittuun 100 h moottorilentokokemukseen saa hakija laskea hyväkseen 50 %, mutta kuitenkin enintään 30 h, siitä ajasta jonka hän on toiminut moottoripurjekoneen ohjaajana.

2.1 Tiedot
Hänellä tulee olla hyvät tiedot:
a)

c)

hinauslentojen suorituksessa
menetelmistä,

noudatettavista

d) hinauslentokoneen saavutusarvoista hinattaessa
yksi- tai useampipaikkaisia purjelentokoneita,
e)

eri purjelentokonetyypeille sopivista hinauslentonopeuksista,

f)

hinauslentokoneen sakkausnopeuksista eri lentoasennoissa,

g) hinausköyden pudotuksesta ennen laskua ja laskusta hinausköyttä pudottamatta,
h) merkinannoista hinauslentotoiminnassa,
i)

siirtohinauksen suorittamisesta,

j)

vaaratilanteiden aiheuttamista toimenpiteistä.

2.2 Kokemus
Hänellä tulee olla vähintään
a)

Huomautus 2.

hinauslentotoiminnasta annetuista määräyksistä,

b) hinauslentotoimintaan liittyvien välineiden toimintakuntoisuuden tarkastamisesta,

yksityislentäjän lupakirja ja purjelentäjän lupakirja

b) 150 lentotuntia lentokoneella ennen koulutuksen aloittamista, lentotunneista vähintään 100
on oltava moottorilentokoneella,
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10 lentoa purjelentokoneella lentokonehinauksessa,

Kelpuutuksen saamiseksi suoritettavilla hinauslennolla tulee purjelentokoneen ohjaajalla tai päälliköllä
olla purjelentäjän lupakirja.

2.3 Koululentojen (joissa kouluttaja on
mukana) tulee sisältää:
a)

vähintään kolme hinausta 600 metrin korkeuteen

b) 360 asteen kaartoja hinauksen aikana sekä oikealle että vasemmalle noin 30 asteen kallistuksella
c)

köyden pudotuksen, laskun köyden kanssa sekä
ylösvetoharjoituksen, kun lähestyminen on tehty köyden kanssa

d) siirtohinausharjoituksen käsittäen
- lentoonlähdön jälkeen nousun ennalta määrättyyn hinauskorkeuteen
- vähintään viiden minuutin vaakahinauksen,
jonka aikana on tehtävä 360 asteen kaarto oikealle ja vasemmalle ja säilytettävä lentokorkeus ±50 metrin tarkkuudella
- vähintään 100 metrin hinauslentokorkeuden
vähentämisen ja siirtymisen vaakahinaukseen
vähintään yhden minuutin ajaksi.

2.4 Taito
Hänen tulee osoittaa kykenevänsä suorittamaan hinauslentäjältä vaadittavalla pätevyydellä sekä nor-
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maalit että hätätilanteitten vaatimat ohjausliikkeet ja
toiminnat moottorilentokoneella.

3 KELPUUTUKSEN HALTIJAN OIKEUDEN JA NIIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT
Kelpuutuksen haltija on oikeutettu hinaamaan moottorilentokoneella purjelentokonetta.

4 VOIMASSAOLOAIKA
Hinauslentäjäkelpuutus on voimassa edellyttäen,
että haltijan moottorilentolupakirja on voimassa.

