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Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion 
lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen 
mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla 
ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. 

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2011-0089 

Zakład Szybowcowy “Jeżów” Henryk Mynarski. Lentojarrut, ym. 

Koskee: SZD-30 ”Pirat” –purjelentokoneita, sarjanumeroita W-290, W-314 – W-328, W-389 – W-418, 
B-294 – B-596 ja S01.01 – S09.30. 

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet: 

A. Tee seuraavat toimenpiteet 30 päivän kuluessa 31.5.2011 laskien, ellei ole tehty jo aiemmin: 

1) Täydennä lentokäsikirjan osaa ”operational limitations” Zakład Szybowcowy “Jeżów” Henryk 
Mynarski Bulletin BE-035/30/2010 liitteiden No. 1 tai 2 ohjeiden mukaisesti, kumpi koskee 

purjelentokonetyyppiä, ja tiedota lentäjiä muutoksista. 

2) Vaihda ohjaamon oikealla puolella sijaitseva rajoituskyltti Zakład Szybowcowy “Jeżów” 

Henryk Mynarski Bulletin BE-035/30/2010 liitteen No. 3 kylttikaavion mukaisesti. 

3) Lisää/muuta ilmanopeusmittariin värimerkinnät rajoitetulle VNE:lle 195 km/h ja VRA:lle 135 

km/h CS (tai JAR) 22.1545(a-b) vaatimusten mukaisesti. 

4) Täydennä huolto-ohjekirjan määräaikaishuoltolistaa Zakład Szybowcowy “Jeżów” Henryk 

Mynarski Bulletin BE-035/30/2010 liitteen No. 4 ohjeiden mukaisesti ja noudata lisättyjä 

määräaikaishuoltovaatimuksia ja niihin liittyviä kalenteri- tai lentoaikavälejä. 

5) Suorita purjelentokoneen tarkastusluukkujen kautta kaikkien liimattujen puurakenteiden 

liitosten kunnon tarkastus silmämääräisesti ja koputtelukokein (runko, siivet, korkeus- ja 

sivuvakaajat). 

Huom. Kalenteri- tai lentoaikavälit on määritelty Zakład Szybowcowy “Jeżów” Henryk 

Mynarski Bulletin BE-035/30/2010 liitteeseen No. 4 sisältyvän taulukon toisessa 
sarakkeeessa. 

B. Jos kohtien A.4 ja A.5 tarkastuksissa havaitaan huonosti liimattuja puurakenteen liitoksia tai 
huonosti säilyneitä rakenteita, ota yhteyttä ennen seuraavaa lentoa Zakład Szybowcowy “Jeżów” 

Henryk Mynarskiin hyväksyttyjen korjausohjeiden saamiseksi ja tee korjaukset niissä annettujen 

aikarajojen sisällä. 

C. Kohdan A.4 määräaikaishuoltovaatimusten täyttäminen voidaan osoittaa: 

1) Päivittämällä seuraavasti purjelentokoneen huolto-ohjelmaa, jonka perusteella käyttäjä tai 

omistaja varmistaa jokaisen käyttämänsä purjelentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden: 

Sisällytä huolto-ohjelmaan Zakład Szybowcowy “Jeżów” Henryk Mynarski Bulletin BE-

035/30/2010 liitteen 4 tarkastusohjeet ja niihin liittyvät määräajat, 

Ja 

2) Noudattamalla kohdassa C.1 kuvattua hyväksyttyä huolto-ohjelmaa. 
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Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen 

päiväkirjaan. 

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat 
toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun 
hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, 

Saksa. 


