Řízení letového provozu ČR, s.p., Záchranné koordinační středisko, Navigační 787, 25261 JENEČ
rccpraha@ans.cz

Registrační formulář ELT 406 MHz

Informace uvedené v tomto formuláři jsou rozhodující pro úspěšné pátrání a záchranu (SAR)
Provozovatel je povinen v souladu s předpisem L 10/III, Částí II, Hlavou 5 zaregistrovat každý ELT.
Všechny údaje, uvedené v tomto formuláři, mohou být poskytnuty jiným organizacím, které se podílejí na pátrání a záchraně.
Registrace ELT není zpoplatněna a provede se zasláním tohoto vyplněného formuláře na výše uvedenou adresu.

a) Důvod registrace
Změna informací o ELT / provozovateli / vlastníku / letadle

Nová registrace ELT

Tento ELT je záměnou za ELT dříve registrovaný pod 15ti místným kódem:
Poznámka: při každé změně registračních údajů zpracujte a odešlete nový registrační formulář.

b) Informace o ELT
Kódování ELT podle L10/III, Části II, Doplňku 1 k Hlavě 5, ustanovení 1.3 a)
ustanovení 1.3 b)
Typ ELT:

ručně aktivovaný
(AD) Automatic Deployable

(letadla zapsaná v LR ČR)
(letadla nezapsaná v LR ČR)

(AF) Automatic Fixed
(S) Survival ELT

(AP) Automatic Portable
počet ELT na letadle

- 15ti bitová identifikace majáku v hexadecimálním tvaru
(poskytnuto dodavatelem ELT)
Výrobce ELT:

Model:

S/N ELT:

ELT musí být určen pro spolupráci se systémy COSPAS-SARSAT, daný typ musí být schválen (C/S T.007).

c) Informace o provozovateli
Provozovatel / Vlastník:
Adresa:
domů

zaměstnání

FAX:

mobil

1. e-mail:

2. e-mail:

Nouzový kontakt (H24):
Kontakt 1

Kontakt 2

Kontakt 3

Jméno
 domů
 do zaměstnání
 mobil

d) Informace o letadle
Poznávací značka:

Typ / Model:

Základna:
zkratka ICAO

- 24 bitová letadlová adresa - 6 znaků v hexadecimálním tvaru – byla-li přidělena pro palubní
odpovídač sekundárního radaru módu S (přiděluje ÚCL pro civilní a MO pro vojenská letadla)
Barva / Značení letadla:
Číslo satelitního / mobilního telefonu používaného na palubě:

/

Poznámky:
Požadavek: na všechna dispečerská stanoviště provozovatelů, sklady leteckého materiálu a laboratoře, kde se provádí manipulace
s ELT, umístit kontakt na RCC z důvodu zrušení falešného poplachu, který byl způsoben nahodilým spuštěním ELT.
Aktuální kontakty jsou uvedeny v AIP GEN 3.6.1.

Datum:

CAA-F-OLD-001-1-16

Jméno / Podpis:

/

J.Ch.

