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1 Įvykio aprašymas
2008 metų balandžio 26d. Apie 16:30val. Kartenos aerodrome 3-čios kategorijos licenziją turintis
parasparnio pilotas Artūras Joknys, startuodamas išvilktuvo pagalba pūstelėjus vėjo gūsiui iš dešinės
neišlaikė kilimo krypties ir nusisuko į kairę. Pilotas nesugebėjo ištaisyti padėties ir galutinai nusisuko
pavėjui. Neišlaikiusi apkrovos trūko išviktuvo apsauginė silpnoji grandis ir pilotas nesėkmingai nusileido.
Dėl to patyrė daugybinius kaukolės lūžimus ir kraujo išsiliejimą į smegenis.
2 Analizė
2.1 Meteo salygos
Įvykis įvyko esant tinkamomis skrydžiams meteorologinėms sąlygoms. Vėjo greitis 4-5m/s. Vėjo kryptis
vakarų- šiaurės vakarų, šoninė vėjo dedamoji ne daugiau 2m/s. Terminė veikla – vidutiniška, pašalinės
turbulencijos nebuvo.
2.2 Skrydžių organizavimas
Skrydžių vadovas Stasys Arnašius dirbo išviktuvo operatoriumi. Startui vadovavo instruktorius Stasys
Rezgevičius ir startavietėje pilnai vykdė skrydžių vadovo funkcijas. Visa skrydžių organizavimo technika
buvo tvarkinga. Išvilktuvas vokiečių gamybos (Koch firmos, HGW) sertifikuotas. Išvilktyvo operatorius
licenzijuotas. Skrydžiams paruoštas trosas buvo ~800m ilgio. Startavietė išvilktuvo atžvilgiu buvo angaro ir
miško fone. Pilotas buvo instruktuotas ir turėjo reikalingas teorines bei praktines žinias.
2.3 Startas ir įvykio eiga.
Starto pradžia vyko sklandžiai. Vos pakilus nuo žemės vėjo gūsis iš kairės nusuko kupolą nuo tiesios kilimo
krypties. Pilotas nesugebėjo ištiesinti skrydžio trajektorijos ir išvilktuvo operatorius sumažino trauką iki
minimumo. Tuo metu buvo pasiektas 5-6m aukštis. Pilotas ir toliau nekontroliavo skrydžio krypties.
Pasisukus pavėjui išvilktuvo operatorius nukirto trosą, ir tuo pačiu metu neatlaikiusi apkrovos trūko troso
silpnoji grandis. Pilotas nekontroliuodamas skrydžio nusileido į netoliese startavietės esantį melioracijos
griovį.
3 Išvados
3.1 Aerodrome visos tarnybos dirbo pagal taisykles.
3.2 Visa skrydžių vykdymo technika buvo tvarkinga.
3.3 Meteorologinės sąlygos buvo tinkamos skrydžiams vykdyti.
3.4 Įvykio kaltininkas yra pats pilotas, kuris skrydžio metu padarė šias klaidas:
a) Laiku nesureagavo į skrydžio krypties pasikeitimą dėl šoninio vėjo gūsio,
b) Nesugebėjo ištiesinti skrydžio trajektorijos ir leido sparnui nusisukti pavėjui,
c) Nesugebėjo užimti teisingos nusileidimo padėties.
3.5 Įvykio pasekmės galėjo būti lengvesnės, jei netoli nuo startavietės nebūtų papildomą pavojų keliančių
objektų (melioracijos griovio).
4 Rekomendacijos
4.1 Visiems pilotams pravesti papildomą instruktažą apie starto techniką esant šoninei vėjo dedamąjai.
4.2 Visiems skrydžių vadovams ir išvilktuvų operatoriams pravesti papildomą instruktažą apie teisingą
startavietės parinkimą.
4.2 Supažindinti visus LSPSF pilotus su šiuo įvykiu bei komisijos išvadomis, paskelbiant internete.
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