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Teadmiseks piloodile, kes soovib lennata tiibvarju ehk paraplaaniga 
 

- iseseisvale lennule lubatakse isik (piloot), kes on kas läbinud meie juures algkoolituse vo ̃i to ̃estab, et tal on piisavalt lennukogemust 
varasemast; 

- lendusid teostatakse o ̃hkuvintsimise meetodil; 
- paraplaaniga lennu sooritamisel tuleb ette, et nii o ̃hkuto ̃usmise kui maandumise ajal vo ̃ib juhtuda komistusi vm liigutusi, mis vo ̃ivad 

po ̃hjustada riiete määrdumist, kehalisi vigastusi, lennuvarustuse määrdumist vo ̃i kahjustamist; 
- lendu alustatakse alati kuiva, sademeteta ilma ja ohutu tuulega (0-5 m/s), kuid muutuvad ilmastikutingimused (turbulentsid, tuule 

suuna muutumised jms) vo ̃i ka inimlikud eksitused on lennuspordis ettenägematud asjaolud; 
- ko ̃igil alla 18-a pilootidel tuleb esitada lapsevanema vo ̃i seadusliku esindaja kirjalik no ̃usolek, piloot peab iseseisvaks lennuks 

olema vähemalt 15 aastat vana; 
- piloodil ei tohi olla ko ̃rgusekartust ega olulisi tervisehäireid (nt epilepsia, südamehaigused). Enda tervisliku seisundi eest vastutab 

piloot ise, olles kohustatud informeerima instruktorit enne lendu ko ̃igist vo ̃imalikest kahtlustest oma tervisliku seisundi osas; 
- kaitsekiivri kandmine kogu lennu ajal ja varuvarju omamine lennukomplektis on tungivalt soovitatav; 
- soovitatav on kanda kogu keha katvaid riideid, o ̃hukesi kindaid ja kaitseprille; 
- lend loetakse sooritatuks ning pääse lennule (sh koolituse osa) realiseerituks ka alljärgnevatel juhtudel: 
kui piloot eirab instruktori korraldusi enne lendu vo ̃i lennu ajal ning instruktoril on o ̃igus piloodi vintsimisest või edasisest 

koolitamisest loobuda; 
kui piloot käitub maapinnalt startimisel viisil, mis vo ̃ib olla ohtlik temale vo ̃i teistele vo ̃i lennuvarustusele ning start katkestatakse;  
kui piloot ilmub lennule ilmses joobeseisundis ning teda lennule ei lubata; 
kui piloot ei ilmu kokkulepitud ajal lennule; 
kui piloot keeldub allkirjastamast käesolevat kinnituskirja.  
 
Piloodi kinnitus 
Olles otsustanud minna iseseisvale paraplaanilennule Keelutsooni klubis, vo ̃tan selle otsuse tegemisega endale täieliku vastutuse 
mistahes kahjude eest, mis mulle vo ̃i kolmandatele isikutele vo ̃ivad selle tagajärjel osaks saada. Minul ega minu huve esindavatel 
isikutel ei ole lendu korraldava Lennuklubi Keelutsoon vastu mingeid pretensioone vo ̃i no ̃udeid ka siis, kui minu lennuga seoses tekib 
minule vo ̃i kolmandatele osapooltele vigastus, kahjustus vo ̃i isegi surmajuhtum. 
Kui aga otseselt minu tegevuse tagajärjel tekib mingisugune kahju kasutatavale lennuvarustusele vo ̃i kolmandatele osapooltele, olen 
kohustatud selle hüvitama. 
Annan oma no ̃usoleku minu lennust ja seonduvast üritusest tehtud fotode ning videote mittekommertslikuks taasesitamiseks klubi 
Keelutsoon poolt. 
Ko ̃ik seoses minu lennuga Keelutsoonile makstud summad loetakse annetuseks ning tagastamisele ei kuulu. 
Kinnitan enda lennuko ̃lblikkust ja lennusoovi. Olen tutvunud ülaltoodud informatsiooniga ja saan sellest aru. 
 
Kindlustusseltside seisukohast on igasugune õhusport, sh paraplaaniga lendamine ohtlik harrastus,  mis võib kaasa tuua 
materiaalse kahju, kehavigastuse või ebaloomuliku surma.   
 
 
 

______________________________________ (kuupäev) ______________________________________ (allkiri)   
 

Eesnimi  
 

Alaealisel täiendavalt lapsevanema  
või seadusliku esindaja nimi ja allkiri:  

Perekonnanimi  
 

Sünniaeg  
 

Kehakaal  
 

 

 


