Kako na prelet

Odločitev jutri grem na prelet od pilota zahteva kar nekaj priprave. Vsak posameznik se tega loti na
svoj način. Poskusil bom opisati kar je vsem skupno oziroma kako se sam pripravim na let. Že v
zimskih mesecih sanjarimo o preletih in jih rišemo po zemljevidu. Pri tem upoštevamo svoje in tuje
izkušnje. Pomagamo si s programom SeeYou , z leti na OLC , tekočimi debatami … Ko imamo
okvirno izbrano smer našega preleta, si določimo nalogo, ki naj bi bila primerna vremenu in
izkušnjam, ki jih imamo in ne nazadnje tudi letalu s katerim bomo leteli. Pri izbiri težine naloge naj
velja pravilo korak za korakom, saj prevelik zalogaj vodi v nejevoljo, letenje na silo, v odločitve, ki
niso premišljene skratka v nevarno letenje. Pozornost je potrebno posvetiti tudi možnostim za ILP na
zamišljeni poti, da bomo lahko leteli bolj sproščeno. Pred letenjem seveda pozorno spremljamo vreme,
ki ga dobimo na različnih straneh na internetu: v Sloveniji, Avstriji, zanima nas stabilnost atmosfere
na naši poti. Naloga je zastavljena, točke prenesemo v dlančnik (če letimo z njim), si jo narišemo na
zemljevid in jih sprintamo za vnos v LX-a. Pripravimo si frekvence letališč mimo katerih bomo leteli.
Pomembna je tudi priprava stvari, ki jih bomo nesli s sabo. Najprimernejše je, da so stvari za letenje v
posebni torbi, ki jo nesemo s sabo in ne razmišljamo o tem, ali sem vzel vse kar rabim. Koristne
nasvete dobiš tu. Moj seznam opreme je tak:
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Zemljevid
Dlančnik
Napajalnik in kabel za dlančnik
Moji dokumenti
Dokumenti letala
Denarnica , denar in kreditna kartica
Gsm- polna baterija
Telefonske številke: letališče, pomočnik…
Ura
Hrana
Pijača
Zaščitna krema proti soncu
Kapa
Obleka primerna letnemu času v gorah
Oprema za lulanje
Morebitna zdravila, ki jih jemljemo, tablete proti glavobolu
???

Spisek opreme si vsak prilagodi po svoje, dobro je, da se ga držimo saj smo tako razbremenjeni in
lahko razmišljamo o nalogi, ki nas čaka ne pa o tem v katero vrečko bom lulal… Ob prihodu na
letališče si izberemo letalo, ga pregledamo, natankamo vodo, zložimo opremo, tako da je lahko
dosegljiva in nas ne moti pri letenju, vnesemo točke v LX-a, v pisarni še enkrat preverimo vreme,
vodjo letenja obvestimo o naših načrtih kot tudi o tem kdo nas bo prišel iskat na njivo. V letalo se
usedemo dovolj zgodaj, da še enkrat preverimo dosegljivost vsega kar potrebujemo. Poskusimo
odleteti zamišljeno nalogo.

