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Lista kontrolluese e Ekzaminuesit për testin praktik për pilot testues paraglajder 
Examiners check list for practical test for test pilot for a paraglider 

Ju lutem të plotësoni qartë me shkronja kapitale 
Please fill in details clearly in capital letters 

Informatat Personale 
Personal Information 

Emri dhe mbiemri: 
First and Last Name: 

 

Data dhe vendi i lindjes: 
Date and Place of Birth: 

 

Adresa e vendbanimit: 
Home Address: 

 

Numri i telefonit: 
Phone Number: 

 

Të plotësohet nga ekzaminuesi 
To be Completed by Examiner 

Testimi për instruktor të fluturimit: 
Exam for flight instructor: 

Testimi per tandem pilot: 
Exam for tandem pilot: 

Tipi i paraglajdit: 
Type of paraglider: 

 
Fusha ajrore: 
Airfield: 

 
Mënyra e ngritjes: 
Take-off technique: 

 

Vërejtje: Nëse kandidati nuk ka kaluar testin praktik, duhet të shkruhet arsyeja 
Note: If the candidate does not pass the practical test, the reason should be 
written  

Kalon 
Passed 

Nuk kalon 
Did not pass 

Emri dhe mbiemri i ekzaminuesit: 
First and Last Name of the Examiner: 

 
Nr. i licences: 
Licence Number: 

 

Nënshkrimi: 
Signature: 

 
Data: 
Date: 

 

 
Manovrimet/Procedurat 
Maneuvers/Procedures 
 

 
Kalon 

Passed 

 
Nuk kalon 

Did not pass 

Seksioni 1:  
Section 1: 

Një fluturim në dy modele të ndryshme të paraglajdëve duke performuar procedurat  e  
emergjencës,  siç  janë  palosja  unilaterale  mbi  50%,  “full-stall”, kthimi negativ, rënie spirale 
mbi 15 m/s (të kryhet mbi sipërfaqe të ujit)Demonstrimi i ushtrimit në tokë dhe paraqitja e fazës 
së ngritjes dhe manipulimit të paraglidit në tokë 
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Vërejtje / Remarks: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	text_1unft: 
	text_2jtdx: 
	text_3bwq: 
	text_4ep: 
	text_5qfhx: 
	text_6simr: 
	text_7iemg: 
	text_8csoc: 
	text_9ndzx: 
	text_10nuvq: 
	text_11ymwa: 
	text_13jzgx: 
	text_14jjkv: 
	text_15npbg: 
	text_16lul: 
	textarea_17xtye: 


