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Langevarjundusn6uded

I peatiikk

Uldsettea
l . N6uete reguleerimisala ja kehtivus
1 ) Kiiesolevates nduetes siitestatakse langevarjunduse korraldamise
ia selle ohutuse

tagamisealused.

2) Langevarjundustiihendabtegevusi,mis on seotud:
a) langevarjuhiipete ettekavatsetudsooritamisega 6hus6idukist;
b) selleks vaj aliku langevarjuvarustusekiisitlemi se, kasutamisej a hooldamisega;
c) langevarjurite j a teiste langevarjundusspetsialistidekoolitami sega.
2. Mdisted
Algkoolitus - koolituse osa, mis tagab langevarjuhiipete sooritamiseks vajaliku
algv2iljadppej a l6peb A-kategooria piidevusnduetetiiitmisega;
Avamis auto maat - varuvarju avamisautomaatj a p6hivarju avamisautomaat;
Dessanthiipe- langevarjuhtipe,mille sooritamisekskasutataksedessantvarju;
Dessantvari - p6hivari, mis ei ole tiibvari;
FAI (pt k Fdddration Adronautique Internationale) on Rahvusvaheline Lennuspordi
Fdderatsioon;
Hiippekoolitus - koolituseosa,mis seisneblangevarjuhiipete
praktilisessooritamises;
Kontrollorgan - Eesti Lennuspordi Fcideratsioonilangevarjukomitee;
Koolitaja
alg-, pdhi- ja tiiiendkoolitust andev koolitusorganisatsioonning tema
koolituspersonal;
Koolitus - Sppeprotsess,mille kiiigus dpilane vdi langevarjur omandab langevarjuhtipete
ohutukssooritamiseksvajalikke teadmiseidja oskuseid;
Langevari - pdhivari, varuvari ja rakmed ehk kandestisteem;
Langevarjuintsident
muu langevarjuhUppe sooritamisega seotud, lennu- v6i
htppeohutust m6jutav, kuid mitte langevarjudnnetusegal6ppenud stindmus, sealhulgas
varuvarju kasutamine;

Langevarjudnnetus
langevarjuhtippe sooritamisega seotud lennuonnetus,
st
dnnetusjuhtum' mis p6hjustab kellegi sluma vdi .urk" tervisekatrjustuse
v6i mille
tulemusenasaab Shus6iduk t6siseid vigastusi, on teadmatakadunud v6i
asub ligipiiiismatus
kohas;
Langevarjur-dpilane - 6pilane,kes omandabteadmisialgkoolitusekaigus;
Pdhikoolitus - koo_lituse
osa,mis tagablangevarjuhi.ipete
iseseisvakssooritamiseksvajaliku
viilj adppej a l6peb B-kategooriapiidevusn6uetetditmisega;
Piidevustunnistus - dokument, mis nditab tunnistuse valdaja langevarjualaste
teadmisteja
praktiliste oskustetaset ning kinnitab tema lubamist kindlaksmiiiiratud tilesannete
tiiitmisele,
samuti tasemelevastavatesportlike langevarjuhiipetesooritamisele;
Tandemdpilane - dpilane,kes omandabteadmisitandemkoolitusekziigus;
Tandemhiipe - langevarjuhtipe,mille sooritavadkaks langevarjurit Uhiseselleks etteniihtud
langevarjuga.
Tiibvari - juhitav p6hi- v6i varuvari, mis omandab avamisprotsessis 6huga taitudes
tiivakuju ning mille liikumisel labi 6humassitekib aerodiinaamilinet6stej6ud;
Tiiiendkoolitus
p6hikoolitusele jiirgnev koolituse osa, mis tagab koolitatavale
tiiiendviilja6ppek6rgema kategooria (C- vdi D-kategooria) saamiseksv6i eraldi reguleeritud
langevarjundusealaliikidega tegelemiseks;
Viithiipe - langevarjuhripe, mille puhul langevarjur avab langevarju iseseisvalt piirast
Shus6idukisteraldumist;
Opilane - langevarjur-Opilanej a tandemdpilane;

II peatiikk
Langevarjude lennukdlblikkus ja hooldus

3 . Eestis kasutatav varustus
1 . Eestis tohib kasutadalangevarjeja avamisautomaate,mis on tunnustatud,kontrollitud ia
hooldatud vastavaltkiiesolevaleeeskirjaleja valmistajapoolsetelen6uetele.

2 . Kui langevarju v6i avamisautomaadi tootja ei ole andnud tootele maksimaalset
kasutusaega,loetaksemaksimaalsekskasutusajaks20 aastatselle tootmiskuupiievast.
4. Langevarju pass
1 . Igal langevarjul ja avamisautomaadil peab olema pass, kuhu kantakse selle andmed,
teostatud tilevaatusedja hooldetcicid,omanikuvahetused,kasutuskordadearv (kui tootja
sedanSuab)ja varuvarjupakkimised.
2. Passi viiljastab langevarju vdi avamisautomaadi esmase tilevaatuse teostamisel
varuvarjupakkija v6i hooldemeister,kellele omanik peab esitamajiirgmised andmed:
1) seadmettitip, valmistajaja valmistajamaa;

2) seadmevalmistusaegja seerianumber;
3) seninekasutuskordadearv, kui tootja sedan6uab;
4) viimasetehniliseiilevaatusekuupiievja selleteostajanimi;
5) viilisriigis viiljastatud analoognedokument (kui on olemas; impordil);
6) tdendid seadmeomandamisediguspiirasusest(kontrollija n6udmisel).
3. Igal langevarjul ja avamisautomaadilpeab olema tunnusmiirge (nt seerianumber),mis on
kantud langevarju passi.
5. Pakkimine ja kontroll
1. Htpetel kasutatavad langevarjud peavad olema pakitud valmistaja juhendis miiiiratud
ajavahemiku jooksul. Kui valmistaja pole miiiiranud ltihemaid pakkimisperioode, peab
langevari olema pakitud mitte varem kui kuus kuud enne iga hilpet.
2. P6hivarjev6ib iseseisvaltpakkida vastavatkoolitust saanudisik. Koolitusorganisatsiooni
miiiiratud piidevate isikute kontrolli all ja vastutusel vdivad pOhivarju pakkida ka teised
isikud.
3. Varuvarje v6ib pakkida Kontrollorgani peetavasseregistrissekantud vastavapiidevusega
isik. Pakitud varulangevari tuleb plommida pakkija isikliku tunnusmiirgiga. Iga
pakkimine tuleb miirkida varulangevarju passi. Varuvarju pakkimisel peab iga kord
kontrollima nii varuvarju kui rakmeid.
4. Pakkija peab kontrollima langevarju iga pakkimise kiigus v6i kahtluse korral, et see on
vigastatud.
5. Iga langevari ja avamisautomaatpeab arvelev6tmisel liibima iilevaatuse. Kui valmistaja
pole m?iiiranud ltihemaid kontrollperioode, peab langevari olema iile vaadatud mitte
rohkem kui 12 kuud enne iga hripet. Langevarju i.ilevaatust vdib teostada
varuvarjupakkija v6i hooldemeister. Avamisautomaatide iilevaatused teostatakse
vastavaltvalmistaja nduetele.
6. Remont ja siiilitamine
1. Langevarjuderemonditdid ja osade vahetust vdib teha Kontrollorganis registreeritud
vastava piidevusega isik, kes teeb tehtu kohta langevarju passi sellekohase miirke.
Rakmete, varuvarju ja varuvarju avamisautomaadimuudatusedpeavad olema valmistaja
poolt heakskiidetud.
2. Langevarju kasutamisel ei v6i iiletada valmistaja poolt ette ntihtud maksimaalset
kasutusaega.
3. Langevarjeja avamisautomaatetuleb siiilitada vastavaltvalmistaja nduetele.

Langevarjurite j a langevarju" Jllspp?:Tffitide piidevus-j a tervisenouded
I jagu
N6uded vanuseja tervise osas
7. Vanus
1. Langevarjur, viilja arvatud tandemdpilane,peab olema viihemalt 15 aastatvana.
2. Noorem kui 18-aastaneisik v6ib htippekoolitusesosaledavanemavdi hooldajakirjalikul
ndusolekul.
8. Tervislik seisund
1 . Enne esimest hi.ipet esitab langevarjur koolitajale kirjaliku, Kontrollorgani poolt
kinnitatud vormile vastava kinnituse oma tervisliku seisundi kohta. Alla l8-aastase
langevarjuri tervisliku seisundi kinnitab vanem v6i hooldaja oma allkirjaga. Kinnitus
tervisliku seisundikinnituse kohta on kehtiv kalendriaastal6puni.

2 . Koolitajal on 6igus nduda langevarjurilt arstliku tervisekontrolli liibimist isikliku
kinnituse esitamisesthoolimata.

3 . Instruktori tervislik seisundpeab vastamaKontrollorgani poolt kehtestatudn6uetele.
4 . Koolitaja peab siiilitama langevarjurite poolt esitatud kinnitused oma tervisliku seisundi
kohta ja koopiad tervisekontrolli otsustest viihemalt 12 kuud piirast nende kehtivuse
l6ppemist.
II jagu
Langevarj urite plidevusnduded
9. Langevarjuri piidevus

t . Langevarjuri piidevuskategooriadon langevarjur-6pilane,tandemdpilanening A-, B-, Cj a D-kategooria langevarjur.

2 . Langevarjurile, kes on tditnud A-, B-, C- v6i D-piidevuskategooria omistamiseks
vajalikud miinimumn6uded, viiljastab Kontrollorgan v6i muu FAI poolt selleks volitatud
isik tema taotluse alusel rahvusvahelise pZidevussertifikaadi (FAI International
P ar achuti st Cer t ifi cate).
a
1

Rahvusvahelisi pddevussertifikaate tunnustatakse Eestis vdrdselt Eesti rahvuslike
pddevussertif,rkaatidega
s6ltumatasellest,millises FAI liikmesriigis nad viilja on antud.

4 . Langevarjuri piidevus on kehtiv, kui langevarjur on eelmise kalendriaasta jooksul
sooritanud viihemalt 10 viithiipet. Vastasel juhul tuleb need pdder,use kehtivuse
taastamiseks sooritada instruktori jiirelevalve all ning uuesti sooritada vastava
piidevuskategooriasaamisekseffe niihtud eksam.
5 . Kdik kiiesolevas jaos mainitud viithtipped peavad olema stabiilsed ning kontrollitud,
stabiilse avamisega,ning vdivad sisaldadakindlaid man66vreid ja kujundeid. AFF hi.ipe
loetakseviithiippeks.

$ 10. Langevarjur-6pilane
Langevarjur-6pilane osaleb algkoolitusel. Enne esimest hiipet peab ta olema omandanud
piisavad teadmised langevarjuhiippest ja varuvarju kasutamisest ning sooritama
varuvarjuprotseduurideharjutuse simulaatoril ja kirjaliku eksami algkoolituse teooriaosas
kiisitletud teemadekohta.
$ 11.Tandem6pilane
Tandemdpilane osaleb tandemkoolitusel. Enne esimest hiipet peab ta olema omandanud
ja langevarjuall.
piisavadteadmisedtegutsemisest6hus6idukis,vdljahiippel,vabalangemisel
12. A-kategooria langevarjur
I . A-kategooria langevarjuri piidevussertifikaadi taotleja peab olema:
1) sooritanud25 viithi.ipet;
2) viibinud vabalangemiseskokku 5 minutit;
3) sooritanud5 grupihiipet viihemalt2langevarjurist koosnevagrupi koosseisus;
4) demonstreerinudvdimet kontrollida kehaasenditvabalangemises;
5) demonstreerinudvdimet maanduda50 meetri raadiusegaringi 10 mtiiiratud hiippel;
6) sooritanudKontrollorgani poolt kinnitatud sisugakirjaliku kategooriaeksami.
2. A-kategoorialangevarjurilon 6igus:
1) sooritadalangevarjuhi.ippeidinstruktori otsesejuhendamiseja kontrolli all;
2) pakkida dpitud ja hiippel kasutatavatpdhivarju C-v6i k6rgema kategooria langevarjuri
kontrolli all.
13. B-kategooria langevarjur
1. B -kategooria langevarjuri pddevussertifikaaditaotleja peab olema:
1) tiiitnud k6ik A-kategoorian6uded;
2) sooritanud50 viithtpet;
3) viibinud vabalangemises
kokku 30 minutit;
4) sooritanud 10 grupihtipet, sh vtihemalt 5 htipet viihemalt 3 langevarjurist koosneva
grupi koosseisus;
5) demonstreerinudvdimet iseseisvaltpakkida hi.ippelkasutatavatp6hivarju;
6) sooritanudKontrollorgani poolt kinnitatud sisugakirjaliku kategooriaeksami.
2. B-kategoorialangevarjurilon 6igus:
1) iseseisvalt sooritada langevarjuhi.ippeidkontrollitud tingimustes, st olukorras, kus
otsusedhiippetegevusealustamiseja ldpetamisekohta v6tab vastu htippepaigasviibiv
instruktor;
2) iseseisvaltpakkida htippel kasutatavatpdhivarju.
14. C-kategooria langevarjur
1. C-kategooria langevarjuri piidevussertifikaadi taotleja peab olema:
1) viihemalt 18-aastane;
2) tiiitnud kdik B-kategoorianduded;
3) sooritanud200 viithiipet;
4) viibinud vabalangemises
kokku 60 minutit;

5) sooritanud 50 grupihtipet, sh viihemalt 10 htpet viihemalt 4 langevarjurist koosneva
grupi koosseisus;
6) tundma kehtivaid lennunduseeskirjuulatuses,mis v6imaldab tal iseseisvaltkorraldada
langevarjuhiippeid;
7) sooritanudKontrollorgani poolt kinnitatud sisugakirjaliku kategooriaeksami.
2. C-kategoorialangevarjuril on 6igus:
1) iseseisvaltsooritadaja korraldada langevarjuhiippeidomal vastutusel;
2) iseseisvaltpakkida htippel kasutatavatp6hivarju.
$ 15. D-kategooria langevarjur
1. D -kategooria langevarjuri piidevussertifikaadi taotleja peab olema:
1) tiiitnud k6ik C-kategoorianduded;
2) sooritanud500 viithi.ipet;
3) viibinud vabalangemises
kokku 180 minutit;
4) sooritanudKontrollorgani poolt kinnitatud sisugakirjaliku kategooriaeksami.
2. D-kategoorialangevarjurilon 6igus:
1) iseseisvaltsooritadaja konaldadalangevarjuhtippeidomal vastutusel;
2) iseseisvaltpakkida hiippel kasutatavatpdhivarju.
III jagu
Koolituspersonali piidevusnduded
16. Instruktorid
1. Instruktorid on dessantinstruktor,IAD-instruktor, AFF-instruktor ja tandeminstruktor.
2. Langevarjurile, kes on tiiitnud kdik vastava instruktori piidevuskategooriaomistamiseks
vajalikud nduded, liibinud kinnitatud dppeprogrammi ning sooritanud kirjaliku eksami,
viiljastab Kontrollorgan tema taotlusealusel instruktori piidevustunnistuse.
3. Instruktoril on Sigus lAbi viia teoreetilist, praktilist ja htippekoolitust vastavalt
koolitusmetoodikatele,
mille osastal on kehtiv ja viirskepiidevus.
4. Instruktori pddevuson kehtiv, kui ta on:
1) selle omandanudvdi taastanudjooksval kalendriaastalv6i
2) tditnud eelmisel kalendriaastal vastava pddevuskategoorias?iilitamise nduded ning
esitanudKontrollorganile kinnituse nduetetaitmise kohta.
5. Instruktori pddevuson viirske, kui piidevuseomandamisestv6i taastamisestv6i viimasest
tema poolt vastava metoodika kohaselt liibi viidud koolitushiippest on mciddunudviihem
kui 3 kuud vdi kui ta on tditnud vastavapiidevuskategooriakohasedviirskendusn6uded.
6. Instruktorpeab:
1) tundma oma pidevusele vastavat koolitusmetoodikat ja koolitusorganisatsioonis
kasutatavaidOppeprogramme
;
2) tundma koolitusorganisatsiooniskasutatavaid langevarje, nende tehnilisi omadusi ja
pakkimist;
3) tundma 6ppeprotsessisj a langevarjuhtipetelkasutatavaidabivahendeid;

4) teadmainstruktori kohustusija vastutustkoolituse, sh htippekoolitusel?ibiviimise ajal;
5)tundma tema poolt dpetatavate langevarjuhtippeliikide sooritamise teoreetilisi
krisimusi,praktilist teostamistj a 6petamisemetoodikat;
6) teadma ja
tiiitma
koolitusorganisatsioonis kasutatavatelt 6husdidukitelt
langevarjuhiipete sooritamisekorda;
7) oskamateostadalangevarjurite stardieelsetkontrolli.
7. Instruktor vastutab tema jiirelevalve all hiippavate langevarjur-dpilaste,tandem-dpilaste
ja A-kategooria langevarjurite hiipete ohutu korraldamiseeest.
17. Dessantinstruktor
1. Dessantinstruktorv6ib lzibiviia dessantkoolitust.
2. Dessantinstruktoripiidevusetaotleja peab:
1) olema viihemalt 18-aastane;
2) omama viihemalt 100 langevarjuhiippe sooritamise dokumentaalselt tdendatud
kogemust.
3. Piidevusesiiilitamiseks peab dessantinstruktorkalendriaastajooksul:
1) lAbi viima viihemalt iihe dessantkoolitusemaakoolituse;
2) ldbi viima viihemalt 12 dessantkoolitusehtipet.
4. Piidevusetaastamisekspeab dessantinstruktortiiitma lSikes 3 siitestatudn6uded kehtiva
ptidevusegadessantinstruktori
otsesejiirelevalveall.
18. IAD-instruktor
1. IAD-instruktor v6ib liibi viia IAD- ja Sl-koolitust.
2. IAD-instruktori piidevusetaotlejapeab:
1) olemaviihemalt 18-aastane;
2) omama viimase 12 kuu jooksul pidevalt kehtinud C- v6i D-kategooria langevarjuri
ptidevust;
3) omama viihemalt 300 viithtippe dokumentaalselttdendatudkogemust.
3. Piidevusesiiilitamiseks peab IAD-instruktor kalendriaastajooksul:
1) sooritamaviihemalt 40 langevarjuhiipet;
2) labi viima viihemalt rihe IAD- v6i Sl-maakoolituse;
3) labi viima viihemalt 15 IAD- v6i Sl-koolitushi.ipet.
4. Piidevuse viirskendamiseks peab IAD-instruktor olema viimase kolme kuu iooksul
sooritanudviihemalt kolm langevarjuhtipet.
5. Piidevusetaastamisekspeab IAD-instruktor:
1) olema viimase 12 kuu jooksul sooritanudviihemalt 40 langevarjuhi.ipet
v6i viimase 3
kuu j ooksul viihemalt 25 langevarjuhiipet;
2) pidama viihemalt tihe IAD- v6i Sl-maakoolituse kehtiva piidevusegaIAD-instruktori
otsesej iirelevalve all;
3) labi viima viihemalt tihe IAD- vdi Sl-koolitushtippe kehtiva piidevusega IADinstruktori otsesej 2irelevalveall.

19. AFF-instruktor
1. AFF-instruktorvdib labi viia AFF-koolitust.
2. AFF instruktori pZidevusetaotleja peab:
1) olemaviihemalt2l-aastane;
2) omamakehtivat D-kategooria langevarjuri piidevust;
3) olemaviibinud vabalangemises
360 minutit.
3. PiidevusesiiilitamisekspeabAFF-instruktorkalendriaasta
jooksul:
1) sooritamaviihemalt 40 viithtipet;
2) llibi viima viihemalt tihe AFF-maakoolituse;
3) lAbi viima viihemalt 15 AFF-koolitushtipet.
4. Piidevusevlirskendamisekspeab AFF-instruktor:
1) olema viimase 3 kuu jooksul sooritanudviihemalt l0 viithtipet;
2) piNast eelmise punkti n6uete taitmist rahuldavalt sooritama viihemalt i.ihe AFFtesthtppe, kus 6pilase rollis on langevarjur, kellel on vdi on olnud AFF-instruktori
p?idevus.
5. Piidevusetaastamisekspeab AFF-instruktor:
1) olema viimase 12 kuu jooksul sooritanud viihemalt 40 viithtipet v6i viimase 3 kuu
jooksul viihemalt 25 viithtipet;
2) piirast eelmise punkti nduete taitmist rahuldavalt sooritama AFF-instruktori
teooriaeksami ning vtihemalt tihe AFFtesthtippe, kus 6pilase rollis on kehtiva
piidevusegaAFF-instruktor;
3) pidama viihemalt tihe AFF-maakoolituse kehtiva piidevusegaAFF-instruktori otsese
jtirelevalveall.
20. Tandeminstruktor
1. TandeminstruktorvSib l6bi viia tandemkoolitust.
2. Tandeminstruktoripiidevusetaotleja peab:
1) olema veihemalt2l-aastane;
2) omamakehtivat D-kategooria langevarjuri piidevust;
3) olemaviibinud vabalangemises
300 minutit;
4) vastamatandemlangevarjuvalmistaja poolsetelet?iiendavatelenduetele.
Piidevusesiiilitamisekspeab tandeminstruktorkalendriaastajooksul:
1) sooritamavdhemalt 40 viithripet;
D lebi viima vdhemalt tihe tandem-maakoolituse;
3) lAbi viima viihemalt 15 tandemhtipet.
3. Ptidevuseviirskendamisekspeab tandeminstruktor:
l) olema viimase 3 kuu jooksul sooritanudviihemalt 3 viithiipet;
2) parast eelmise punkti nduete taitmist rahuldavalt sooritama viihemalt tihe
tandemhiippe, kus dpilase rollis on langevarjur, kellel on kehtiv B- vdi k6rgema
kategooriapiidevus.

4. Piidevusetaastamisekspeab tandeminstruktor:
1) olema viimase 12 kuu jooksul sooritanudviihemalt 40 viithripet v6i viimase 3 kuu
jooksul viihemalt 25 viithripet;
2) pitrast eelmise punkti n6uete teitmist rahuldavalt sooritama tandeminstruktori
teooriaeksami ning viihemalt iihe tandemhi.ippe, kus dpilase rollis on kehtiva
piidevusega tandeminstruktor.
21. Maakoolitaja
1. Maakoolitaja on vastava ettevalmistuse saanudja eksamid sooritanud langevarjur,
kes
viib koolitustilema kirjalikul loal ja instruktori jiirelevalve all liibi algkoolituseteooriaia
praktikatunde.

2 . Maakoolitaja peab olema viihemalt 18-aastane.
3 . IAD-, SL- ja AFF-koolituse maakoolitajal peab olema kehtiv C- v6i D- kategooria

pdder,rrs.Dessantkoolituse maakoolitajal peab olema viihemalt 100 langevarjuhi.ippe
sooritamisedokumentaalselttdendatudkosemus.

22. Hiippekoolitaja
1. Hiippekoolitaja on vastava ettevalmistusesaanudja eksamid sooritanud langevarjur, kes
juhendab koolitustilema kirjalikul loal ja instruktori jiirelevalve all viithiippeid
sooritavaid
langevarjur-6pilasi.
2. Htippekoolitajapeabolema viihemalt 18-aastane.
3. Htippekoolitajalpeabolemakehtiv c- v6i D-kategooriapiidevus.
23. Pakkimiskoolitaja
1. Pakkimiskoolitaja on vastava ettevalmistusesaanudja eksamid sooritanud langevarjur,
kes dpetab koolitusiilema kirjalikul loal p6hivarjude pakkimist ning v6tab vastu
p6hivarjude pakkimiseksameid.
Pakkimiskoolitaja peab olema vtihemalt I 8-aastane.
Pakkimiskoolitajal peab olema vzihemalt 50 koolituses kasutatavat
iseseisvapakkimise dokumentaalseltt6endatudkogemus.

langevarju

IV jagu
Piidevusnduded
24.Yaruvarjupakkija
1. Varuvarjupakkijapddevusetaotlejapeab:
1) olemaviihemalt 18-aastane;
2) olema ldbinud Kontrollorgani poolt kinnitatud teoreetiliseja praktilise dppeprogrammi
ning sooritanudkirjaliku ja praktiliseeksami.

2. Yaruvalupakkijal on 6igus iseseisvalt pakkida neid varuvarjutiitipe, mis on loetletud
tema piidevustunnistusel ning teostada langevarjude ja avamisautomaatideiilevaatust.
Varuvarju pakkimisel juhindub varuvarjupakkija nii varuvarju kui ranitsa tootjate
pakkimishetkel kehtivaist n6uetest.
3. Varuvarjupakkija peab pidama logiraamatut, kuhu ta registreerib kronoloogilises
j fi ekonas kdik varuvarjupakkimisedja teostatudvarustusetilevaatused.
Logiraamatussekantakse:
1) varustuseomaniku nimi ja kontaktandmed;
2) pdhivarju, varuvarju, rakmete ja avamisautomaadimudel, seerianumberja tootmise
kuupiiev;
3) t66 tegemisekuupiiev, tilevaatuselavastatudpuudusedja teostatudt6<jdesisu.
4. Varuvarjupakkija piidevus kehtib selle omandamise kalendriaasta ldpuni ning pikeneb
automaatselt iga jiirgmise kalendriaasta l6puni, kui varuvarjupakkrja on jooksval
kalendriaastal pakkinud viihemalt 5 varuvarju ning esiianud kontroliorganile
vastavasisulise
kinnituse.
5. Peatunudpiidevusetaastamisekspeab varuvarjupakkij a:
1) rahuldavaltsooritamakirjaliku eksami;
2) pakkima ja kontrollima viihemalt 3 varuvarju kehtiva piidevusega varuvarjupakkija
otsesej iirelevalveall.
6. Varuvarjupakkija kohus on teatadahooldemeistrile langevarjuvarustusejuures avastatud
puudustest.
25. Hooldemeister

t . Hooldemeistri piidevusetaotleja peab:
1) olema viihemalt I 8-aastane;
2) olema liibinud Kontrollorgani poolt kinnitatud teoreetiliseja praktilise dppeprogrammi
ning sooritanudkirjaliku ja praktiliseeksami.

2 . Hooldemeistrilon 6igus:
1) teostadalangevarjude j a avamisautomaatidetilevaatust;
2) teostadalangevarjudeja avamisautomaatideremonttdid tootja poolt lubatud ulatuses.
J.

Hooldemeisterpeab pidama logiraamatut,kuhu ta registreerib kronoloogilises jiirjekorras
kdik teostatudvarustuseUlevaatusedja remontt66d.
Logiraamatussekantakse:
1) varustuseomaniku nimi ja kontaktandmed;
2) p6hivarju, varuvarju, rakmete ja avamisautomaadimudel, seerianumber tootmise
ia
kuupiiev;
3) t66 tegemisekuupiiev, tilevaatuselavastatudpuudusedjateostatudt66de sisu.

4. Hooldemeistri piidevus kehtib selle omandamise kalendriaasta l6puni ning pikeneb
automaatselt iga jiirgmise kalendriaasta l6puni, kui varuvarjuputtiiu on jooksval
kalendriaastalteostanudviihemalt 5 varustuseremontt66d ning esitanudkontroliorganile
vastavasisulise
kinnituse.

5. Peatunudpddevusetaastamisekspeabhooldemeister:
1) rahuldavalt sooritamakirjaliku eksami;
2) teostamavtihemalt 3 remonttci<jdkehtiva piidevusegahooldemeistri otsesejiirelevalve
all.
IV peatiikk
Lan gevarjuhiipete sooritamine
26. Langevarj uhiipete korraldamine
1. Langevarjuhuppeidvdib korraldada C- v6i D-kategooria piidevusega langevarjurja
kontrollorganisregistreeritudkoolitusorganisatsioon.
2. Langevarjuhtipetel tuleb jiirgida lennuvillja ja dhuruumi kasutamise reegleid ning
lennuliiklusteenindusorganij uhendeid.
3. Igal langevarjuhtppelennul peab olema eelnevalt kindlaksmiiiiratud tdusupealik, kes
kooskdlastab Shus6iduki kapteniga hiippek6rgused, lennuringid" at'n,, ju suunad,
signaalid, langevarjurite eraldumiskoha 6husdidukist ja vajalikud intervallid
langevarjurite eraldumistevahel.
4. Langevarjuhiipete sooritamise ajal peab maandumispaigaja 6hus6iduki vahel olema
raadioside, viilja arvatud juhul, kui hiippel osalevad ainult c- v6i D-kategooria
langevarjurid.
27, Langevarj uri kohustused hiippel
1. Langevarjuhtippel peab p6hivari olema tiiielikult avanenud valmistaja poolt kindlaks
mii2iratudminimaalsel kdrgusel. Kui valmistaja pole minimaalset avamisk6rgustkindlaks
miiiiranud, loetakse minimaalseks avamisk6rguseks p6hivarju puhul 600 m ja
tandemvarjupuhul 1000 m maapinnast.
2. Kui langevarjur kavatseb avada langevarju kdrgemal kui 1200 m maapinnast,peab ta
sellesteelnevaltteavitamateisi langevarjureidja 6hus6iduki kaptenit.
3. Langevarjuhiipete sooritamise ajal on langevarjur kohustatud pidevalt jiilgima iimbrust
alates lennukist eraldumise hetkest kuni maandumiseni,viiltimaks ohtlikke liihenemisi ia
kokkup6rkeid 6hus.
4. Langeva{uhiippeid ei tohi sooritada:
1) alkoholi- vdi narkojoobes;
2) kui langevarjuri ftii.isiline v6i psiiiihiline seisundei luba hiipet ohutult sooritada.
28. Ohusdiduk ja sellemeeskond
1 . Langevarjuhiippelendesooritava6hus6iduki kapten peab:
l) omama vZihemalt70 lennutundi kaptenina;
2) olema instrueeritudhiippelennukogemustegapiloodi poolt;
3) Spilashtipetesooritamisepuhul olema sooritanudviihemalt 3 kontroll-lendu

2 . Ohusdiduk peab olema kohaldatud langevarjuhiipeteks vastavalt lennukiisiraamatu
ndueteleja omama selleks vastavatvarustust.
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3. Kui langevarju avamisseadeon kinnitatud dhusdidukisse, peab langevarjuhtipete ajal
6husSidukisolema kiittesaadavaskohas nuga.
4. Kui 6husSiduki uks on avatud, peavad kdik langevarjudega varustamata v6i
htippekoolitusele mittelubatud isikud olema kinnitatud turvav66dega.
29. Langevarj uri varustus
1. Langevarjuhtippeidtohib sooritadalangevarjuga,mille passison kdlblikkuse m2irgening
mille pdhi- ja varuvari on kinnitatud i.ihisekandesiisteemikUlge.
2. Kuni B-kategooria omandamisenining tandemhtipetelpeab langevarjul olema varu- vdi
p6hivarju avamisautomaat, valja arvatud juhul, kui langevarju avamismehhanismon
kinnitatud 6hus6iduki killge. Avamisautomaat peab olema 6hus mitte-eraldatava varju
ktiljes. Instruktoril on 6igus n6uda langevarjurilt avamisautomaadikasutamist ka piirast
B-kategooriaomandamist.
3. Kui pdhivari on eraldatav vdi htipe toimub kdrgemalt kui 1000 m, peab varustusehulka
kuuluma visuaalnek6rgusm66tja.
4. Langevarjuri varustussepeab kuuluma langevarju troppide ldbil6ikamiseks sobilik nuga,
kui kasutataval langevarjul on vdimalik p6hikuplist eraldumine. Nuga peab olema
kdttesaadav mdlema kiiega ja kinnitatud viisil, mis viilistab selle iseenesliku
Zirakukkumise.

5 . Kuni D-kategooria omandamisenipeab langevarjur kandma peakaitset htippe ajal ning
6hus6iduki liikumisel madalamal kui 300m. Kaamerakiivrid peavad 6husdiduki
liikumisel madalamalkui 300 m olema kinnitatud piihe vdi hiippaja varustusekiilge.
6 . Kui lennatakse k6rgemal kui 4500 m maapinnast, peavad 6hus6idukis olema kdigile
langevarjuritele kattesaadavad hapnikuaparaadid. Kdrgusel rile 6000 m maapinnast
peavad langevarjuritel olema individuaalsedhapnikuaparaadidnii 6hus6idukis kui hiippe
ajalja langevarjudel avamisautomaadid.
Kui langevarjur kasutab hi.ippe ajal sellist lisavarustust, mis oluliselt mdjutab
vabalangemist, peab tal olema viihemalt C-kategooria ptidevus ning kasutatava
lisavarustusevalmistaja poolt tunnustatudettevalmistusselle kasutamiseks.Lisavarustus
peab huppe ajal tekkinud avariiolukorras olema kergesti eemaldatav ning vajadusel
varustatud langemiskiirust pidurdava stisteemiga, et oleks valditud kahjustused selle
langemiselmaapinnalevdi ehitistele.
8 . Hiippel kasutatavatelisavarustusekinnitused peavad olema tehniliselt teostatud selliselt.
et need ei muutuks ohtlikuks langevarjurile v6i teda rimbritsevatele dhus6idukist
eraldumisel, vabalangemiselja langevarju avanemisprotsessis.Lisavarustus ei tohi
segadalangevarju juhtkaepidemeteja noa kasutamist. Lisavarustusekasutamisesttuleb
teavitada6hus6iduki kaptenit ja teisi langevarjureidenne6hus6iduki pardaleminemist.
9 . Langevarjur ei tohi endagahiippele kaasav6tta esemeid,mis vdivad takistada teda 6hus
tegutsemisel,langevarju j uhtkiiepidemetekasutamiselj a maandumisel.
10. Kui langevarjuril ei ole D-kategooria piidevust, peavad htippele kaasavdetavad foto- v6i
videokaamerad olema kinnitatud kiivri vdi muu langevarjuriga ptisivalt tihendatud
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varustuselemendiktlge ning nende kasutamine vabalangemisespeab olema v6imalik
ilma kiite abita. Kui langevarjuril ei ole viihemalt C-kategooria piidevust, tohib ta
kaamerahi.ippelekaasav6tta vaid langevarjuinstruktorieelneval loal.
30. Tiivakoormus
Tiibvarjude lubatud suurussdltub langevarjuri massistja kogemusest.
Kui langevarju tootja ei ole miliiranud teisiti, leitakse kuni 200 tiibvarjuga sooritatud
langevarjuhtippe kogemusega langevarjuritel minimaalne lubatud kupli suurus alltoodud
tabeli abil.
Vasakpoolsest veerust leitakse langevarjuri mass, tilemisest reast kupli suunrs ja neile
vastavasttabeli lahtrist minimaalne hiipete arv, mille puhul sellise massigalangevarjur v6ib
sellise suurusegavarjuga htipata.
^2

ft2
40 kg
45 kg
50 kg
55 kg
60 kg
65 kg
70 kg
75 kg
80 kg
85 kg
90 kg
95 kg
100 kg
105 kg
110kg
1 1 5k g
120 kg
125 kg

20,5
220
00
00
05
05
10
20
30
40
50
60
70
80
100
100
150
150
200
200

19,5 l7,7
2L0 190
10
10
10
10
10
30
25
50
35
60
45
90
55
100
6s
110
80
130
1 0 0 1s0
100 150
1 5 0 200
150
200
200

15,8

13,9

12,6

r70
20
25
30
40
50
60
80
100
150
1s0
150
200

150
30
40
s0
80
90
100
100
150
200
200

13s
45
60
70
100
r20
150
200
200

?'o _ _ _

31. Maandumiskoht
1. Langevarjurite maandumiskohtpeab olema vdljahtippe momendil dhus6idukist niihtav.
2. Langevarjuhiipete korraldajal peab olema maavaldaja luba
langevarjurite maandumiskohana.

maa kasutamiseks

3. Viiljaspool tiheasustusalavdivad B- ja kdrgema kategooria langevarjurid hiipata ka
visuaalseniihtavuse puudumisel tingimusel, et viiljahtippekoha miiiiramiseks kasutatakse
GPS-seadet, Shusdidukil on raadioside maandumiskohaga, vertikaalne nd.htavus on
v2ihemalt800 m maapinnastning langevarjurid kasutavadvisuaalsetk6rgusem66tjat.
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4. Maandumiskohaspeavad olema tuule suundaja tugevust niiitavad vahendid, viiljaarvatud
juhul, kui hiippel osalevadainult C- ja D-kategooria langevarjurid.
5. Maandumiskohaspeab olema tagatud esmaabiandmine, viilja arvatud juhul, kui hiippel
osalevadainult C- ja D-kategoorialangevarjurid.
6. Alalises langevarjuhtipetekorraldamispaigaspeab langevarjuritele kattesaadavaskohas
olema skeem, kuhu on miirgitud maandumiskohtai.imbritsevadlangevarjureid ohustada
vdivad takistusedj a varumaandumiskohad.
7. Ilmastikutingimustele (sh veetemperatuurile) vastavaid piiiisteveste v6i muud
kdrgendatud ujuvusega riietust ning omama ettevalmistust langevarju rakmetest
vabanemiseksvees. Valves peab olema iiks pii2istjakoos piiiistevahenditegaiga kuni 5
samal ajal 6hus oleva langevarjuri kohta. Piinstjad peavad olema saanud ettevalmistuse
langevarjurite kiireks veest viilj atoimetamiseks.
32. Tuul
1. Langevarjuhtippeid, valja arvatud dessanthiippeid,ei tohi sooritada, kui tuule kiirus
m66detuna2,5 m kdrgusel maapinnasttiletab:
ja A-kategoorialangevarjurid:6 m/s;
l) langevarjur-6pilased
2) B-kategoorialangevarjurid:8 m/s;
3) C-kategoorialangevarjurid:10 m/s;
4) D-kategoorialangevarjurid:11 m/s.
2. Dessanthi.ippeidei tohi sooritada,kui tuule kiirus m66detuna2,5 m kdrgusel maapinnast
tiletab 8 m/s.
33. Oised hiipped
Langevarjuhtippeidvdib sooritadapimedal ajal, kui:
1) tuule kiirus m66detuna2,5 m k6rgusel maapinnastei iileta 4 m/s;
2) langevarjuril on viihemalt B-kategooria piidevus vdi dessanthtippekorral viihemalt 20
hiippe ko gemus samattiiibilise dessantvarjuga;
3) plaanitud maandumispaik on valgustatud viisil, mis v6imaldab seda niiha
viilj ahi.ippekohasasuvast6husdidukist;
4) p6hi- vdi varulangevarjul on avamisautomaat;
5) langevarjuril on taskulamp kupli korrasoleku kontrollimiseks piirast avanemist,
valgustatudja/vdi heliline kdrgusemdOtjaning valgusallikas, mis vdimaldab teda eemalt
miirgata.
34. Demonstratsioonhiipped
Langevarjuhtippeid rahvakogunemistele, lennundustiritustele v6i asulate territooriumil
(demonstratsioonhiippeid)vdib sooritada,kui :
1) langevarjuril on viihemalt B-kategooria piidevus v6i dessanthi.ippekorral viihemalt 20
htippe ko gemus samattiiibilise dessantvarjuga;
2) langevarjur on enne hiippe sooritamist tutvunud plaanitud maandumisplatsi j a
varumaandumisplatside
ga;
kasutatav
3)
langevarjuttitip
vdimaldab
tavaolukorras
maanduda
etten2ihtud
maandumisplatsile.
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35. Htipperaamat
l. Langevarjur, viilja arvatud tandemdpilane, peab pidama hi.ipperaamatut, kuhu ta
registreeribkronoloogilisesjiirjekorras k6ik sooritatud langevarjuhi.ipped.
2. Langevarjuri hripperaamatpeab langevarjuhtipetetoimumise ajal olema htippekohas.
3. Langevarjuhtipete korraldajal, instruktoril ja dhus6iduki kaptenil on 6igus kontrollida
langevarjuri htipperaamatutenne langevarjuri lubamist 6hus6iduki sse.
4. Htipperaamatussekantakselangevarjuri:
1) ees-ja perekonnanimi;
2) siinniaeg;
3) isikukood;
4) telefoninumber;
5) piidevuskategooria;
6) liihedaseisiku, kellele v6ib teatadalangevarjurigajuhtunud dnnetusjuhtumist,nimi ja
telefoninumber.
5. I ga sooritatud langevarjuhiippe kohta kantaksehtipperaamatusse
:
1) hiippe number;
2) hrippe kuupiiev;
3) hi.ippesooritamisekoht;
4) htippe sooritamisekdrgus;
5) vabalangemiseaeg;
6) hiippe liik;
7) dhusdiduki, millest hiipe sooritati, triUpv6i pardatiihis;
8) htippel kasutatudlangevarju tttip;
9) allkiri (6pilase hiippe kinnitab instruktor oma allkirja ja piidevustunnistuse
numbriga);
10) miirkused 6ppe- ja treeninghtipete ning muu langevarjuhuppessepuutuva kohta
(maandumine varuvarjuga ja takistustele,ohtlike olukordade tekitamine ja nendesse
sattuminejms).
6. Langevarjur on vabastatud isikliku hi.ipperaamatupidamise kohustusest juhul, kui
langevarjuhi.ipetekorrald aja peabhtpete registrit, mis
1) sisaldabldigetes3 ja4 n6utud andmeid;
2) v6imaldab instruktoril ja dhusdiduki kaptenil teostadal6ikes 2 ettenahtud kontrolli:
3) ning millest langevarjur vSib saadatema htippeid puudutavaviiljav6tte.
7. Htipperaamatu sissekanded v6i
piidevuskategooriateomistamisel.

5 kohase

viiljavdte on aluseks

V peattikk
Lan gevarjurite koolitamine
36. Koolitusmetoodikad
Koolitusmetoodikadon:
1) dessantkoolitus- koolitus, mille kfiigus6pilanesooritabdessanthtippe;

2) IAD-koolitus - koolitus, mille kiiigus Opilane kasutab pdhivarjuna tiibvarju ning
instruktor kaivitab dpilase langevarju avamismehhanismi hetkel, kui dpilane eraldub
6husdidukist;
3) Sl-koolitus - koolitus, mille kiiigus dpilanekasutabpdhivarjunatiibvarju ning instruktor
tihendab dpilase langevarju avamismehhanismi dhusdidukiga viisil, mis tagab selle
kiiivitumise hetkel, kui 6pilane eraldub dhus6idukist;
4) AFF-koolitus - koolitus, mille kiiigus Spilane kasutabp6hivarjuna tiibvarju ning dpilast
saadabvabalangemisesvtihemalt tiks instruktor, kes on valmis vajadusel konigeerima
tema kehaasenditj a/vdi kiiivitama tema langevarju avamismehhanismi;
5) tandemkoolitus - koolitus, mille kiiigus Spilaneja instruktor sooritavadtandemhtippe.
37. Koolitusorganisatsiooni personal
1. Koolitusiilem vastutab koolitusprotsessi nduetekohaseliibiviimise eest. On kohustatud
kontrollima ja n6udma koolitusloas esitatud tingimuste ning lennunduse ja
langevarjuhtipetekohta kiiivate eeskirjade taitmist.
2. Instruktor viib labi teooria- ja praktikatunde ning vastutab praktilise hi.ippekoolituse
ohutu korraldamise eest. On kohustatud kontrollima, et hiippekoolituses osalejad
t2iidaksidkdiki langevarjualaseid
eeskirjuja juhendeid ning neil oleks vajalik teoreetiline
ja praktiline ettevalmistus ning nad vastaksid piidevusnouetele.Praktilisi
hiippekoolitust
vdib ldbi viia ainult isik, kellel on kehtiv vastavakoolitusmetoodika instruktori piidevus.
3' Maakoolitaja on vastava ettevalmistusesaanudja eksamid sooritanud langevarjur, kes
koolitustilema kirjalikul loal vdib labi viia dessant-, IAD-, SL- v6i AFF-koolituse
maapealsetosa. Dessantkoolitusepuhul peab maakoolitaja olema sooritanud viihemalt
100 langevarjuhi.ipet.
IAD-, SL- ja AFF-koolitusepuhul peab maakoolitajalolemakehtiv
C- v6i D-kategooria piidevustunnistus.
4. Varustusiilem vastutab koolitusel ja langevarjuhtipetel kasutatava varustuse ja
langevarjudekorrasoleku ning langevarjudepakkijate, hoolde- ja remondit66de tegijatel
vajaliku kvalifikatsiooni olemasoluning juhenditeja eeskirjadetiiitmise eest.
38. Koolitusteatis

t . Langevarjurite alg- ja

pohikoolitust vdib korraldada ettevdtja v6i tihing
(koolitusorganisatsioon),kes on esitanudKontrollorganile kirjaliku kooliiusteatise.

2 . Koolitusteatispeab sisaldamajZirgmistteavet:
1) nimekiri Kontrollorganis kinnitatud koolitusprogrammidest, mille
korraldatakse;
2)teoreetilise ja hiippekoolituse
koht v6i kohad (aadressid ja/v6i
lennuviiljade nimed);
3) koolitustilema, varustusi.ilemaja k6igi instruktorite
piidevuskategooriadj a
kirj alikud nOusolekudvastavatetilesannetetditmiseks:
4) 6pilaste poolt htppekoolituses kasutatavatelangevarjudenimekiri.

3.

kehtib selle esitamisekalendriaasta

4 . Koolitusorganisatsioon teavitab Kontrollorganit koolitusteatises sisalduvate
andmetemuutumisestkirj alikult.

5. Tiiiendkoolitust vdib korraldadakoolitusiilema loal ilma Kontrollorganit teavit
amata.
39. Koolitusprogramm ja -protsess
1' Koolitusprogrammpeab sisaldamateoreetilistja praktilist maapealsetettevalmistust
ning
langevarjuhiipete sooritamist.
2' Koolitaja peab tagana 6ppeprotsessis vajalike dppeklasside, dppevahendite ja
treeningseadmetening langevarjuhiipetesooritamisets vaiatiku varustus" ole-uroltr.
3' Alg- ja pdhikoolituse kaigus peab koolitaja pidama teoreetilisteja praktiliste
tundide
kohta p?ievikut,kuhu miirgitakse osavdtjateandmed,tundide liibiviimise
aeg, kohalolijad,
tunni kestvus,teema,koolitaja nimi ja allkiri.
4' Enne esimest langevarjuhtipet peab langevarjur-dpilane sooritama eksami,
mis koosneb
kirjalikust teooriaeksamistning 6husdidukist vdljahtippe, 6hus tegutsemise,
maandumise
j a varulangevarju kasutamiseoskustedemonstreeiimisesinstruktoiile.
5' Langevarjur-6pilane-peabkoolitusprogrammiesimeselelangevarjuhtippele
eelnevaosa
uuesti liibima ja eksami uuesti sooritama, kui ta ei oli sooritanua
oma esimest
langevarjuhtipet 2 kuu jooksul ptirast viimast eksamit vdi kui tema
viimasest
langevarjuhrippeston mdcidunudrohkem kui 6 kuud.
6' Algkoolituse programm peab rajanema iihele voi mitmele paragrahvis
36 loetletud
metoodikale.
7. Koolitaja v6ib koolitusprogrammi nimetamisel viidata kasutatava(te)lemetoodika(te)le,
kuid ei ole kohustatud sedategema.
40. Varuvarjuprotseduuride harjutus
1. Koolitusprogramm peab sisaldama nii 6ppe- kui hi.ippeperioodil k6ikide kategooriate
langevarjuriteja instruktorite poolt kohustuslikult taidedva ohutusprogrammitreeninguid
simulaatoritel, ohuolukordade matkimisel ja varulangevarju kasulamisel, kusjulures
vaheaegviimase ohutustreeninguja iga langevarjuhiippevahel ei tohi tiletada:
1) 6pilastelning A- ja B-kategoorialangevarjuritel2 kuud;
2) C-ja D-kategoorialangevarjuritel4kuud;
3) dessantkoolituselkategooriastsdltumata4 kuud.
2. Miirkmed treeninguteliibimise kohta tehakselangevarjuri htipperaamatusse.
3. Kiiesolevas siittes nimetatud treeningu digeaegse liibimiseta on langevarjuhiipete
sooritaminekeelatud.
VI peatiikk
Langevarjudnnetusedja -intsidendid
41. Langevarjudnnetus
I . Langevarjuhtipetekorraldaja peab langevarjudnnetusetoimumisel :
1) andmakannatanutelevajaduseja vdimaluse korral esmaabi;
2) kutsuma viivitamatult valja kiirabi jalvdipiidsteteenistusening politsei;
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3) v6tma tarvitusele vajalikud meetmed, tagamaks
stindmuskoha ja asit6endite
puutumatuse;
4) registreerimasiindmusepealtnagijate nimed;
s) teavitamaesimeselvdimalusel Kontrollorgani miiiiratud isikut;
6) tiiitma Kontrollorgani poolt kinnitatud blanketi,,Teade
langevarj
uintsidendist,.
nins
esitama selle kirjalikku taasesitamist vdimaldavas
vormis 24 tunni iooksu'i
langevarju6nnetusetoimumisest kontrollorganile;
7) tiiitma politsei ja Kontrollorgani antavaid
iuhiseid.
2' Kontrollorgan miiiirab 48 tunni jooksul langevarjudnnetuse
toimumisest langevarjunduse
asjatundjad, kes osalevadlangevarjuonnetuseuuii-i.",
ekspertidena.
42. Langevarj uintsident
Langevarjuhripetekorral daja peab langevarjuintsidendi
toimumisel :
l) andmakannatanutelevajaduseja voimaluse korral
esmaabi ja/vhikutsuma viilja kiirabi;
2)tiiitma Kontrollorgani poolt linoitutud blanketi
,,Tead.e"langevarjuintsidendist,,
ning
esitama selle kirjalikku
taasesitamist vdimaidavas vormis I kuu jooksul
langevarjuintsidendi toimumisest kontrollorganile.
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46. Y arem viilja antud piidevussertifikaadid ja piidevustunnistused
varem viilja antud piidevussertifikaadid ja piidevustunnistused
kehtivad neile miirgitud
kehtivusajal6puni, kui seeei ole otsesesvastuoluskiiesolevate
noueteeesmiirgiga.
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