
Ruku na srdce a buďme k sobě 
upřímní. Se starty, přistáními a 
aktivní pilotáží má problém 
většina p i lotu  motorových 
padáku i tříkolek.
Jen jedna rozbitá vrtule, nebo 
týden pracovní neschopnosti 
například kvůli podvrtnutému 
kotníku přijde na mnohem víc než 
tento náš víkendový kurz.
Start s MPK není věcí fyzické síly 
pilota a v žádném případě né o 
výkonu nebo chcete-li tahu 
motoru.

Start s motorovou padákovou krosnou(PPG) je 
především o koordinaci pohybů, optimálnim 
nastavení padáku i krosny a správném 
načasování startovních úkonů. Mnoho pilotů má 
zafixované chyby a to ať už z kurzu a nebo tím, 
že si je sami vytvořili. Po videoanalýze a jejím
detailním rozboru ve zpomalených záběrech 
dokážeme mnoho takovýchto chyb odstranit.
Tento kurz je kombinací létání, analýz chyb, 
předvedení bezchybného provedení a 
zafixování si správných návyků. Ke správné a 
okamžité analýze a korekci pilotních chyb je 
zapotřebí dlouholeté praxe a zkušeností s   
výcvikem motorových pilotů.

KURZY VYŠŠÍ 
PILOTÁŽE

Kurz začíná v pátek večer přípravou a nastavením 
padáků i krosen a teoretickou přípravou na nácvik 
úloh.
V sobotu se už od ranního kuropění věnujeme létání, 
nácviku úloh a videoanalýze případných chyb.
Po dvou dnech kurzu je vidět znatelné zvýšení 
sebejistoty, kvality pilotáže a tím především 
bezpečnosti vlastního létání.
V neděli na závěr kurzu obdrží každý účastník 
sestřih svých  letů i s komentářem na DVD. 
To umožní samostudium i dlouho po kurzu.
Maximálně je v kurzu pět pilotů. Tím je zajištěna 
vysoká intenzita výuky a individuální přístup.

V roce 2013 jsme uspořádali již 
několik víkendových Kurzů 
vyšší pilotáže a všechny s velmi 
pozitivním výsledkem.

Termíny kurzů:
ź 30.5. - 1.6.2014
ź 18.7. - 20.7.2014

V ceně kurzu je:
ź Práce inspektora,  práce 

kameramana, letištní poplatky, 
zapůjčení komunikačních 
přileb, výukové DVD.

V ceně kurzu není:
ź Doprava do Jaroměře, 

ubytování, strava a palivo.

Ubytování a stravování je možné 
přímo na letišti(200kč/noc) pro 
rezervaci volejte Lukáše 
Chaloupku tel.605 804 030. Nebo 
si postavíte stan u naší letištní 
klubovny.

Přihlášky prosím posílejte s dostatečným 
předstihem na  E-mail(sramek@chorche.com) nebo 
mi zavolejte na 777 803 093. 

Těší se na Vás Chorche-tým.


	Stránka 1

