


IZVENLETALIŠKI PRISTANKI

Uvod

Statistična poročila pravijo, da se največ poškodb jadralnih letal primeri pri 

izven letališkem pristanku in da so glavni vzroki za to neznanje, neizkušenost in 

neupravičena hrabrost kombinirana z neodgovornim odnosom do klubske 

lastnine. Pogosto  pa so za poškodbe jadralnega letala kriva «presenečenja« 

na terenu, zato lahko to navodilo koristi prav vsakemu jadralnemu pilotu.



Izven letališki pristanki

Izven letališki pristanki so, podobno kot tehnika letenja, navigacija, 

meteorologija, taktika preletov, i.t.d., osnovno znanje in sestavni del jadralnega 

letenja.

Sposobnosti jadralnega pilota, da iz zraka izbere za pristanek najbolj primeren 

teren, se moramo naučiti. Pilot jadralnega letala ima za pristanek samo en 

poskus. Zaradi tega mora  pravilno razporedi pozornost in postopke v teku leta.

Na daljših preletih se vreme včasih tako hitro spremeni, da ne moremo več 

nazaj domov in smo primorani pristati izven letališko.

Izven letališki pristanek ni nobena nesreča, če upoštevamo izkušnje in znanje, 

ki so jih naši predhodniki ugotovili in zbrali, ampak je to popolnima varen in 

kontroliran postopek.

Na koncu vsake jadralne sezone vedno znova ugotavljamo veliko primerov 

poškodb jadralnih letal pri izven letaliških pristankih, kar pa nikakor ni posledica 

pomanjkanja sreče, temveč jim botruje neznanje, nepripravljenost, nora 

hrabrost, precenjevanje svojih sposobnosti. Včasih so vzrok poškodbam tudi 

»presenečenja« na terenu v obliki raznih jarkov, teras, kolov, kamenja, 

mejnikov, i.t.d..



Jadralec, ki izven letališko pristane, nikoli ne sme pozabiti, da je nepovabljen 

gost na terenu, ki svojemu »gostitelju« povzroči tudi nekaj škode ( največ jo 

povzročijo radovedneži, ki v večjem številu dodobra poteptajo poljščino ali 

travo). Zato obstaja pravilo, da naj bi pilot poiskal lastnika zemljišča in se z njim 

pogovoril. Nastala škoda se lahko poravna iz naslova zavarovanja proti tretji 

osebi, ki je v naši državi obvezno.

Škoda, ki jo povzročimo z izven letališkim pristankom, je zanemarljiva, če 

delamo z razumom. Pazimo, da sami, oziroma morebitni obiskovalci preveč ne 

pohodijo posevkov. Prve »firbce« porabimo raje zato, da nam pomagajo 

potegniti jadralno letalo na mesto, kjer z razstavljanjem in nalaganjem na 

prikolico ne bomo povzročili škode.

Če je le mogoče se izogibamo vožnji z avtomobilom po njivi ali travniku. Bolje 

je, da jadralno letalo privlečemo do poljske poti ali ceste in tam izvršimo 

razstavljanje in nalaganje. Tam kjer imajo lese v ogradah, moramo le-te zapirati, 

da živina ne pobegne.



Izbira mesta za izven letališki pristanek

 

A. premajhen teren s telefonsko napeljavo

B. ozka zorana njiva z ovirami

C. dovolj dolg teren z nagibom



Izbira primernega mesta za izven letališki pristanek iz zraka in varno izveden 

pristanek  sta verjetno najzahtevnejši veščini, ki ju mora obvladati jadralni pilot. 

Ker lahko jadralni pilot na vsakem preletu samo enkrat  izven letališko pristane, 

mora leteti z glavo in ne siliti za vsako ceno naprej. Leteti moramo tako, da smo 

vedno v doletu na teren, kjer je mogoče varno pristati.

Osnove za naše odločitve na preletu so odvisne od trenutnih danosti: 

zmogljivosti jadralnega letala, vremenskih pogojev, površinske značilnosti 

terena nad katerim letimo in naših dosedanjih izkušenj in trenaže.

Jadralni piloti, ki začenjajo s preleti, najpogosteje letijo jadralna letala, katerih 

drsno razmerje je 1:30. To pomeni, da iz višine 1000 metrov dosežejo mesta 

znotraj kroga premera 60 kilometrov. Izven letališki pristanek mora biti izveden 

tako kot vsak običajni pristanek na letališču in sicer s šolskim krogom z višine 

150 metrov, upoštevaje, da tej višini prištejemo še 150 metrov, torej moramo 

imeti za pripravo in opazovanje 300 metrov.

Če upoštevamo to pravilo, se nam polmer primernih terenov za pristanek 

zmanjša na cca. 21 kilometrov.



Drsni kot 1:30 

1000 m

30 km

21 km

300 m

Ko izgubljamo višino, se doseg zmanjšuje in vedno več časa moramo posvetiti 

opazovanju zemeljske površine. Po potrebi spremenimo tudi smer preleta.



1000 m - 800 m Pokrivamo krog s polmerom 15 km. 90% dejavnosti usmerjamo v 

prelet – termiko in navigacijo in 10% iskanju primernih terenov za pristanek.

800 m - 600 m Vedno več časa posvečamo iskanju mesta za pristanek. Na                                       

višini 600 m moramo imeti že določeno področje, kjer bomo izbrali pristajalni teren. 50% 

dejavnosti usmerimo v iskanje termike, 50% v določanje terena za pristanek.

600 m - 300 m Pristajalni teren smo že izbrali. Ocenjujemo veter, ovire, nagibe, 

velikost ....., 10% dejavnosti še vedno usmerjamo v možnost, da najdemo termiko in 

ostanemo v zraku. V tem delu se maksimalno trudimo, da nas veter in želja ostati v 

zraku preveč ne oddaljita od izbranega terena.

300 m - 150 m Dokončno se odločimo za izven letališki pristanek in teren, kjer bomo 

pristali. Naredimo zadnji pregled terena in skonstruiramo šolski krog. Termike ne iščemo 

več !

150 m Odletimo v šolski krog in na pristanek.

Na izbiro terena za izven letališki pristanek nikakor ne smejo vplivati obrobne stvari, kot 

je na primer lahek dostop za zemeljsko ekipo ali bližina gostilne, ampak samo in 

izključno le primernost za uspešen in varen pristanek. Jadralno letalo lahko v nekaj urah 

prenesemo kilometre daleč, medtem ko popravilo traja nekaj dni ali mesecev, in kar je 

najvažneje, ni prav poceni, pa še jadralno letalo ves ta čas ne leti.



Manever pristajanja

Iz slike je razvidno, da se manever pristajanja prične v coni čakanja na višini 300 metrov 

iznad terena, kjer izgubljamo višino. V tem času si pilot dobro ogleda izbrani teren z 

vsemi ovirami in možnimi presenečenji. 



Šolski krog začnemo na višini 150 metrov nad terenom in s hitrostjo, ki je za 30% večja 

od minimalne. Ta povečana hitrost nam omogoča  varne zavoje tudi do 50° nagiba. 

Konstrukcija šolskega kroga mora biti taka, da imamo dovolj časa in prostora za 

korekcijo smeri leta, kota planiranja in hitrosti, vendar ne tako daleč, da bi izgubili vidni 

stik s točko dotika. Slednje se pogosto dogaja vznemirjenim začetnikom. 

1 : 10

1 : 15

1 : 30

pravilno

100 km/h

80-85 km/h

80 km/h

Koti planiranja

1:10 polno izvlečene zavore

1:15 zavore so izvlečene do polovice

1:30 zavore so samo »odklenjene«



Pri dokončni izbiri pristajalnega terena upoštevamo:

1. smer in moč vetra,

2. vrsto površine,

3. velikost terena,

4. nagnjenost terena,

5. ovire pri pristajalnem naletu,

6. živino.

1. Veter

Ko začnemo izbirati teren za izven letališki pristanek, moramo ugotoviti smer 

vetra in oceniti njegovo hitrost. 

Iz zraka imamo za ugotavljanje smeri vetra sledeče uporabne kazalce: 

• vse elektronske navigacijske naprave, 

• zanos dima in prahu, 

• zanos jadralnega  letala, če enakomerno krožimo, 

• zastave in perilo na vrvi, 

• valovanje visokih posevkov in večjih vodnih površin, 

• beljenje listov vrb ob potokih, i.t.d.



Pri določanju vetra moramo vedeti še sledeče:

• veter med griči ali gorami in ob morju je precej drugačen kot veter po 

meteorološki napovedi, ki piha na ravnini,

• na dnu doline piha veter običajno med dnevom po pobočju navzgor, medtem 

ko se proti večeru smer vetra obrne po pobočju navzdol,

•kadar nas preide fronta, ločnica velikega oblaka ali nevihte, veter običajno 

spremeni svojo smer in jakost,

• kadar je veter močan, je priporočljivo, da letimo z vetrom, ki nam tako 

omogoči, da pregledamo več terena primernega za pristanek.



2.Vrsta površine

Priporočljivo je, da je pristajalna površina ravna in gladka, dovolj dolga in z nizkim 

rastjem, ki ne ovira pristajanja in ne more poškodovati jadralnega letala.

S kmetovega stališča je seveda vsak pristanek nezaželen, ker pride ob pristanku in 

kasneje ob pospravljanju jadralnega letala do škode na posevkih. Vsi posevki niso 

enako občutljivi na poškodbe, zato je dobro, da se iz zraka naučimo razpoznavati vrste 

posevkov in površin.

Površine, ki so primerne za pristanek, so: 

• obdelane njive z nizkimi posevki,

• pokošeni travniki ali strnišča.

Njive so najprimernejše za pristanek, če so sveže zorane in pobranane ali če so na njih 

nizki posevki. 

Zelo primerna so tudi strnišča. Iz zraka jih spoznamo po rumenorjavi barvi. Vendar 

moramo biti previdni, ker so morebitne bale na njivi zelo nevarna ovira za poškodbo 

jadralnega letala.

Zorane njive so temne, kadar so sveže zorane in pobranane, oziroma svetle barve, 

kadar so se že osušile. 

Vendar pa je lahko zorana njiva velika past predvsem tam, kjer globoko orjejo. Če že 

moramo pristati na takšno njivo, potem pristajamo z uvlečenim kolesom in pravokotno 

na brazde. 



Njive z visokimi posevki so za normalno pristajanje neprimerne. Če pa že 

moramo pristati na takšen teren, potem pristajamo in ravnamo jadralno 

letalo na vrh kulture tako, da se jadralno letalo pogrezne vanjo.

Pazimo, da pri tem  ne dobimo nagiba, ki bi povzročil »vrtiljak«.

Travnate površine so pogojno dobre za pristanke. Zgodi pa se lahko, da  

zapuščen travnik ali pašnik  na svoji površini v travi skriva razna presenečenja 

kot so mejniki, koli, jarki, štori, temelji nekdanjih kozolcev i.t.d..

Velikost terena za izven letališki pristanek je odvisna od:

• moči vetra,

• vrste jadralnega letala,

• ovir v prihodu na pristanek,

• nagiba terena,

• vrsta površine,

• izurjenosti pilota.



Izkušnje so pokazale, da mora jadralni pilot z normalno trenažo pristati na terenu dolžine 

230 metrov, seveda pa pred tako kratkem terenom ne sme biti nobene visoke ovire. Če 

so, potem je lahko teren prekratek za pristanek.

Iz zraka je težko oceniti velikost terena, posebno še nad področjem, kjer so obdelana 

polja majhna. Zato se priporoča, da se odločite za tisti teren, ki je večji od ostalih.

Kako iz zraka določimo dolžino terena? Ocena velikosti terena je stvar izkušenj. Zelo 

uporaben je podatek, da so drogovi električne 10 kv napeljave postavljeni v razdalji 70 

metrov in da so telefonski drogovi postavljeni na razdalji 50 metrov.

Ocenjevanje nagiba pristajalnega terena je iz zraka izredno težavna naloga. Če vzdolžni 

nagib opazimo že iz zraka, potem gre dejansko za zelo strm teren. V takem primeru je 

priporočljivo , da si ogledamo tudi okolico, ki nam bo pomagala, da si ustvarimo 

strategijo pristanka. 

Pri tem si pomagamo s sledečim:

• reka teče vedno po najnižjem delu zemljišča in jo lahko upoštevamo kot vodoravno,

• ribnik ali močvirje leži na najnižjem delu zemljišča,

• tudi železniško progo lahko upoštevamo, da je speljana po ravnem terenu.



Prihod in ovire

Idealen teren je takšen, ki nima ovir v prihodu niti na izteku. Zelo pogoste ovire so  

drevje, grmovje, jarki, ograje, kozolci i.t.d.. Ovira v pristajalnem naletu nam zelo podaljša 

pristajalno pot. Že 10 metrska ovira nam teoretično podaljša razpoložljivi teren za 

80 m – 100 m, v praksi pa je to lahko še več, ker je težko oceniti višino preleta nad oviro 

in zato praviloma letimo z rezervo višine.

Kadar delamo pristajalni nalet čez cesto, računamo tako, kot da bi ga delali preko 

telefonskih stebrov.

Celotna dolžina terena

Uporabna dolžina terena

225 m

180 m

10 m

5 m

2 m



Električno napeljavo težje opazimo kot telefonsko, ker ne sledi prometnicam, pa tudi 

stebri so bolj oddaljeni med seboj. Zato pri vsakem izven letališkem pristanku še 

posebej pazimo na te nezaželene ovire. Kadar opazimo kakšen steber, moramo pred 

dokončno izbiro terena ugotoviti smer in morebitne odcepe električne napeljave. 

Nič hudega ni, če gre napeljava preko izbranega terena na delu, kjer bomo že na tleh. 

Zelo previdni pa moramo biti ob naletu preko žic, vsekakor pa se odsvetuje  nalet pod 

žicami.

Žične ograde in električne pastirje težko vidimo iz zraka. Z dobrim opazovanjem pa 

takšne ovire lahko predvidimo, saj je trava ob oviri višja in bolj zelena od ostalega 

terena.

Jadralni piloti smo na travnikih dobili še eno oviro v obliki velikih silažnih krogel. 

Kmetje običajno te krogle zložijo na rob travnika, od koder jih po potrebi vozijo domov. V 

času siliranja pa so te krogle razmetane po travniku. Tak travnik je za pristanek 

popolnoma neuporaben, saj taka krogla tehta od 600 do 900 kilogramov. Barva krogel je 

odvisna od plastičnega ovoja in je lahko bela, svetlo zelena in celo plava.



Živina

Živina na terenu ni samo premična ovira, ampak lahko poškoduje že »parkirano« 

jadralno letalo, če se splaši. Klub temu je bolje pristati na velik travnik z nekaj živine, kot 

na majhnega brez nje. Pri tem je dobro vedeti, da se govedo praviloma pase 

tako, da ji veter piha v zadek.



Pristanek

Varen izven letališki pristanek naredimo po istem postopku kot vsak letališki pristanek, 

torej s šolskim krogom z zadostne višine. V vseh fazah leta po šolskem krogu moramo 

videti pristajalni teren in točko dotika. 

zona



Nekaj orientacijskih napotkov:
• po šolskem krogu letimo s hitrostjo, ki je za 10% večja od normalne, 

• kadar je hitrost vetra večja od 3 m/s, povečamo hitrost jadralnega letala za ½ hitrosti vetra. Če 

imamo opraviti z rafalnim vetrom, potem hitrost jadralnega letala povečamo za 2/3 hitrosti vetra,

• po četrtem zavoju uporabljamo ½ zavor, hitrost jadralnega letala pa je normalna hitrost  povečana 

za 10 km/h. Razumljivo je, da v slučaju vetra upoštevamo dodatek, ki je bil omenjen v predhodnem 

odstavku,

• če je pred terenom ovira, letimo tako, kot da je vrh ovire točka pristajanja,

• nad oviro popolnoma izvlečemo zavore ali odpremo zaviralno padalo in s povečanjem kota 

jadralnega letala proti zemlji omogočimo varen pristanek,

• pred dotikom zemlje, je potrebno paziti na nagib jadralnega letala. V slučaju nepotrebnega nagiba 

lahko pride do »vrtiljaka« in veliko sreče moramo imeti, da pri tem ne  poškodujemo jadralnega 

letala,

• če je teren zelo kratek in suh, je priporočljivo pristati z uvlečenim kolesom. Pri takem pristanku 

obremenjujemo hrbtenico, piščali, ki udarjajo ob instrumentalno tablo in glavo. Morebitni kamni pa 

nam lahko poškodujejo lupino trupa. Če je trava mokra, potem jadralno letalo drsi dlje kot na suhi, 

zato je v takem primeru bolje pristati z izvlečenim kolesom,

• če smo se ušteli v oceni terena in je ta tako kratek, da je očitno, da se v nobenem primeru ne 

bomo ustavili do konca, potem je pred koncem bolje zavestno napraviti »vrtiljak« in tvegati manjšo 

poškodbo jadralnega letala, kot pa direktno udariti v oviro na koncu terena,

• če smo pri oceni terena spregledali prečni nagib, potem pristanek izvedemo v zavoju, ki ima enak 

nagib kot teren,



• pri pristanku v hrib moramo  od četrtega zavoja šolskega kroga leti z hitrostjo, ki je 

dvakrat večja od normalne. Nos jadralnega letala je usmerjen v podnožje terena. 

Povečana hitrost nam  omogoča, da jadralno letalo poravnamo po pobočju. Pred 

dotikom jadralnega letala s tlemi je priporočljivo pripreti zračne zavore. S tem manevrom 

omogočimo mehek pristanek.

80 km/h

100 m – 150 m

Priporočljivo je pripreti zračne zavore

120 km/h



• po četrtem zavoju ne spremenimo svoje odločitve, četudi se dozdeva, da je 

sosednji teren boljši,

• izogibamo se neobičajnih manevrov, ki jih nismo vajeni.

Pristajalni nalet

Pri prvih izven letaliških pristankih ponavadi začnemo pristajalni nalet preblizu terena. 

Vzrok za to so podzavestna merila in ocene razdalj in višine, ki so prilagojene na 

velikost domačega letališča. V naši podzavesti je velikost domačega letališča enota in 

glede na to potem izbiramo mesto četrtega zavoja in s tem pristajalni nalet. Če je npr. 

pristajalni teren pri izven letališkem pristanku dolg 250 metrov, domače letališče pa 1000 

metrov, potem je težnja, da pridemo preblizu, zelo izražena.

Pri izven letališkem pristanku pristajalni nalet ni tako enostaven in pregleden, kot je na 

letališču. Kadar je teren kratek in so pred njim ovire, mora biti nalet bolj strm in z manjšo 

hitrostjo, ki pa mora še vedno dopuščati poravnavo jadralnega letala. Ko smo še visoko, 

izberemo mesto četrtega zavoja glede na točko pristanka. 

Razdalja med četrtim zavojem in točko pristajanja je odvisna od jakosti vetra. Če ni 

vetra, znaša približno 700 metrov, če je le-ta močan, pa 200 metrov. Zapomnimo si 

orientir na zemlji in skonstruiramo šolski krog tako, da pri letu po prečnem kraku 

usmerimo jadralno letalo proti orientirju. Z uporabo zračnih zavor korigiramo višino 

četrtega zavoja tako, da imamo v pristajalnem naletu največ možnosti za popravek 

možnih napak. Ta višina je nekje v sredini med potrebno višino za dolet s polnimi 

zavorami in višino za dolet brez zavor.



Pogosto se zgodi, da klub prizadevanjem vseeno pridemo na začetek terena previsoko. 

V takšnem primeru je dobro, da obvladamo veščino bočnega drsenja, ki nam  ob polnih 

zavorah omogoči varen pristanek. Vendar pozor! Bočnega drsenja ne uporabljajmo 

prenizko, ker to lahko povzroči nove težave.

Prizemljenje

Prizemljimo z najmanjšo možno hitrostjo, ker je teren lahko robat in zato nevaren. Kadar 

so posevki visoki, je zelo važno, da letimo brez nagiba, ker se bomo le tako lahko 

izognili vrtiljaku. Možnemu vrtenju se izognemo tudi tako, da neposredno pred tlemi, še 

preden nas visok posevek »vsrka vase«, zapremo zračne zavore.

Kadar je teren kratek ali pa če moramo popravljati slabo izveden manever naleta, lahko 

to naredimo na več načinov:

• s povečano hitrostjo prizemljimo jadralno letalo in nato močno zaviramo ter se tako 

izognemo naletu v oviro na koncu terena,

• prizemljitev jadralnega letala na trup skrajša pot zaustavljanja, vendar to velja le za 

suho podlago. Če je le-ta mokra, je bolje,  da zaviramo s kolesom,

• pri jadralnih letalih, ki nimajo podvozja zelo izvlečenega iz trupa, zelo učinkovito 

zaviramo s tem, da potisnemo palico naprej in z »nosom« jadralnega letala drsimo po 

površini,

• če pa je očitno, da se bomo neizogibno zaleteli v oviro na koncu terena, potem 

spustimo eno od kril na tla in naredimo »vrtiljak«, tako da potisnemo palico naprej in 

dvignemo rep, ter tako zmanjšamo možnost poškodbe jadralnega letala.



Močan veter nam omogoča pristanek na krajše terene, saj občutno skrajša vožnjo 

jadralnega letala po zemlji. Vendar to velja le, če pristajamo z vetrom v čelo, pri tem pa 

moramo računati s povečano turbulenco. 

Nevihte običajno spremlja močan veter spremenljive smeri, ki nam je v veliko oviro, če 

pristajamo v takšnih vremenskih pogojih. Zato je priporočljivo, da se za pristanek 

odločimo nekoliko prej, preden se nevihta razbohoti. Potem ko smo varno pristali, je 

potrebno zavarovati jadralno letalo, da ga ne poškoduje morebitna toča in, da nam ga ne 

»odpihne« močan veter. 

Vsekakor pa je v primeru, če nas na preletu presenetijo nevihte, najpametneje 

pristati na bližnjem letališču in jadralno letalo pospraviti v hangar, ter počakati. 

Striženje vetra in močna turbulenca sta pogost pojav, ki spremljata nevihte. Zato je 

manever pristanka v takih meteoroloških pogojih še bolj zahteven.



Zapomnimo si nekatera pravila za pristanek na dovolj velike terene:

1. Nikoli ne spreminjano odločitev o pristanku na izbran teren v fazi naleta, pa 

čeprav se nam dozdeva, da je sosednji teren večji od izbranega. 

2. Izogibajmo se neobičajnih manevrov, ki jih nismo vajeni.

3. Pri pristanku na dovolj dolg teren uporabljajmo normalen profil pristanka, ovire 

preletimo na varni višini, po pristanku pa poskusimo čimprej zaustaviti 

jadralno letalo, da se  izognemo neljubim »presenečenju« na terenu.

4. Pri vetrovnem vremenu je potrebno pristajalno hitrost povečati za ½  hitrosti 

vetra.

Pristanek na kratek teren z visokimi ovirami je mogoč le tako, da delamo nalet na zadnjo 

oviro, ki jo preskočimo na varni višini, nato pa se za njo strmo spustimo do točke 

pristanka. Hitrost ne sme biti prevelika, ker bomo v nasprotnem imeli težave z 

zaustavljanjem.

Pri pristajanju v hrib moramo veliko pozornosti posvetiti ravnanju, saj je potrebno 

jadralno letalo ravnati po terenu navzgor. V finalnem naletu jadralno letalu usmerimo 

v podnožje terena s povečano hitrostjo pristajanja za do 50 km/h. Ko jadralno letalo 

ravnamo po terenu navzgor, delno ali v celoti (odvisno od naklona terena) zapremo 

zavore, tako da zmanjšamo vertikalno padanje in ohranimo hitrost. 



Če moramo pristati na teren z bočnim nagibom, potem manever pristanka izvedemo 

pod kotom in kasneje v zavoju, ki ima enak nagib kot teren.



Električne ali telefonske napeljave, ki prečkajo našo linijo pristanka, je potrebno 

praviloma preleteti blizu drogov, ker so žice zelo slabo vidljive.

Pristanek na žito, koruzo in visoko travo izvedemo tako, da jadralno letalo poravnamo na 

višino kulture in sicer z najmanjšo možno hitrostjo. Pri tem pa pazimo, da nimamo 

nagiba, ker  v nasprotnem primeru pride do »vrtiljaka« in do velike verjetnosti poškodbe 

jadralnega letala.

Če se znajdemo nad terenom, kjer je pristanek mogoč samo na vodno površino, potem 

je potrebno vedeti, da je ocena višine nad vodno površino zelo težka. V takih primerih 

pristajamo ob obali, kjer je voda nizka in je možen dostop.

V kolikor pa bi morali pristati na nemogoč teren, potem vedimo, da smo prekršili 

vsa pravila varnega letenja in se sprijaznimo s posledicami. Ob takem pristanku 

pazimo, da  odnesemo  celo kožo.





Postopek po pristanku

1. Najprej potisnemo jadralno letalo s terena, da omogočimo pristanek tudi ostalim 

jadralnim letalom. 

2. Nato po radiju (če tega še nismo storili iz zraka) sporočimo kraj pristanka, če pa to ni 

možno, le-to storimo z mobilnim telefonom. V kolikor so odpovedale vse prej naštete 

možnosti, potem je potrebno vzeti pot pod noge in najti najbližji telefon. Ko javljamo 

kraj pristanka, je potrebno zemeljski ekipi sporočiti pot, po kateri se najlaže pride do 

terena pristanka.

3. Če pa je prišlo do poškodbe jadralnega letala, potem je potrebno upravnika obvestiti 

o velikosti poškodbe in tvojem zdravstvenem stanju, on pa bo ukrepal naprej.

4. Velikokrat se zgodi, da draga jadralna letala prevažamo v neustreznih 

transportnih vozovih. Zato bi bilo skrajno nespametno po uspešnem pristanku 

poškodovati, jadralno letalo med prevozom po cesti.


