Vabariigi Valitsuse määrus
„Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või
sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi
riiklikule õhusõidukile õhuruumi
sisenemise loa andmise kord“
Lisa 2

Lennuloa taotluse vorm

LENNULOA TAOTLUSE VORM
(DIPLOMATIC CLEARANCE (DIC) FORM)

(1) Viitenumber
(3)
RIIK/
state

(4)
R

(2) Muudatuse number
(5)
N

(6)
L

(7)
DG

(8)
A

(9)

10
OLEMASOLEVA
LENNULOA
NUMBER /
existing DIC
number

(3): Lennuluba väljastav osaline / DIC issuing Participant (state = riik)
(4): Lennuloa taotlus (R = request) / this is a DIC request
(5): Lennuloa teade (N = notification) / this is a DIC notification
(6): Eesmärk on maanduda tulbas (3) osutatud riigis / intention is to land in state (3) (L = land)
(7): Lennu lastiks on ohtlikud kaubad / flight carrying dangerous goods (DG = dangerous goods)
(8): Tegemist on olemasoleva lennuloa muudatusega / this is an amendment to an existing clearance
(A = amendment)
(9): Lennureeglid (I, V, Y või Z) / flight rules (I, V, Y or Z)
(10): Esitada olemasoleva lennuloa number / provide number
SEERIANUMBER/ TAOTLETUD TEAVE / REQUESTED
ESITATUD TEAVE / INFORMATION
INFORMATION
SUBMITTED
SERIAL
ÕHUSÕIDUK JA LENNUMEESKOND / AIRCRAFT AND CREW
(11)
Taotlev riik / Requesting state
(12)
Õhusõiduki number ja tüüp / Number
and type of aircraft

(13)
(14)
(15)

Õhusõiduki registreerimistunnus /
Aircraft registration
Reservlennuk / Spare aircraft

Kutsung (sealhulgas reservlennukil,

kui see on erinev) / Callsign (including
spare if different)

(16)

Lennumeeskonna liikmete arv /
Number of crew members

(17)

Piloodi auaste ja nimi / Pilot rank and
name

(18)

Fotosensorid ja/või kaamerad /

JAH – EI
YES – NO
JAH – EI
YES – NO
JAH – EI
YES – NO

Photographic sensors and/or cameras

(19)

Relvastus/Armament

(20)

Elektroonilise sõjapidamise
vahendid / Electronic warfare equipment

LENNU ANDMED (täpne marsruut 1. liites) / FLIGHT DETAILS (Detailed routing in Appendix 1)
(21)
(22)
(23)
(24)

Lennu kuupäev / Date of flight
Lennu otstarve / Purpose of flight
Lähtelennujaam / Departure airport
Sihtlennujaam(ad) / Destination
airport(s)

(25)

Asenduslennujaam(ad) / Alternate
airport(s)

(26)

Raadiosagedused / Radio frequencies
LASTI ANDMED / LOAD INFORMATION

(27)
(28)

Reisijate arv / Number of passengers
VIPi ametinimetus/auaste ja nimi /
VIP title/rank and name

(29)

Ohtliku kauba andmed / DG details

Vt 2. liide / See Appendix 2

MÄRKUSED / REMARKS
(30)

KONTAKTISIK / POINT OF CONTACT
(31)
(32)
(33)
(34)

Ametiaste, perekonnanimi, eesnimi
/ Rank, name, first name
Telefoninumber / Telephone number
E-posti aadress / E-mail
Faksinumber/Fax
TÄIDAB VÄLJASTAV RIIK / RESERVED FOR ISSUING STATE

(35)

VÄLJASTAV RIIK / STATE ISSUING

(36)

DIPLOMAATILISE LENNULOA
NUMBER / DIPLOMATIC
CLEARANCE NUMBER

Väljastava riigi tempel:

Kuupäev/Date:

(Stamp issuing state)

Allkiri/Signature:

1. LIIDE

TÄPNE MARSRUUT
DETAILED ITINERARY
Riik/State

(37)

Alguspunkt ja aeg või Teekond üle
lennuväli + arvestuslik territooriumi /
Route over territory
väljumisaeg
(PP KKK AA, HHMM
AV) / Entry point and
timing or airfield + ETD
(DD MMM YY, HHMM Z)

(38)

(39)

Lõpp-punkt ja aeg või
lennuväli + arvestuslik
saabumisaeg (PP KKK
AA, HHMM AV)
Exit point and timing or
airfield + ETA (DD MMM
YY, HHMM Z)

(40)

2. LIIDE
OHTLIKE KAUPADE ANDMED
DANGEROUS GOODS DETAILS
ÜRO
number/
UN Nbr

Saadetise
tegelik
nimetus /
Proper Shipping
Name

(41)

(42)

Klass või
jaotusüksus /

Brutokaal /

Puhaskogus /

Gross weight

Total Net
Quantity

(44)

(45)

Class or Division

(43)

Lõhkeaine
puhaskogus
(1. klass) /
NEQ (Class 1)

(46)

3. LIIDE
DIPLOMAATILISE LENNULOA VORMI JUHEND
Üldsuunised
•
Vorm tuleb täitsa inglise keeles.
•
Kasutada tuleb trükitähti.
Suunised iga elemendi kohta eraldi
1.
Dokumendi viitenumber. Üks viitenumber viitab ühele dokumendile.
2.
Juba väljastatud dokumendi muudatus.
3.
Riik, mille kohta vastav tulp käib.
4.
Lisage rist, kui tulbas (3) nimetatud riigile esitatakse diplomaatilise loa taotlus.
5.
Lisage rist, kui tulbas (3) nimetatud riigile esitatakse diplomaatilise loa teade.
6.
Lisage rist, kui tulbas (3) nimetatud riigis soovitakse maanduda.
7.
Lisage rist, kui lennul veetakse ohtlikke kaupu. Ohtlike kaupade andmed esitatakse
2. liites.
8.
Lisage rist, kui tegemist on varem väljastatud diplomaatilise lennuloa muudatusega.
9.
Lisage „I“, kui tegemist on instrumentaallennureeglitega (IFR); „V“, kui tegemist on
visuaallennureeglitega (VFR); „Y“, kui IFRilt minnakse üle VFRile; „Z“, kui VFRilt minnakse üle
IFRile.
10.
Lisage rist, kui asjaomase juhtumi jaoks on juba olemas lennuloa number.
11.
Tulbas (3) osutatud riikidelt lennuloa väljastamist taotlev riik.
12.
Lisage asjaomane ICAO tähis (nt C33O, F16 vms). Kui tähist ei ole määratud (või kui
tegemist on grupilendudega, mis hõlmavad enam kui üht tüüpi õhusõidukeid), märkige ZZZZ
ja täpsustage õhusõiduki(te) tüüp (tüübid) väljal (30).
13.
Lisage õhusõiduki registreerimisnumber.
14.
Kui missioonile on määratud reservlennuk, märkige ka selle tüüp ja
registreerimisnumber.
15.
Lisage missiooni kutsung.
16.
Lisage lennumeeskonna liikmete koguarv.
17.
Lisage õhusõiduki kapteni ametiaste ja nimi.
18.
Märkige, kas õhusõiduk on varustatud fotosensorite ja/või kaameratega või mitte. Kui
vastus on jaatav, täpsustage nende tüüp väljal (30).
19.
Lisage, kas õhusõiduki lastiks on mis tahes tüüpi relvastus. Kui vastus on jaatav,
täpsustage nende tüüp väljal (30).
20.
Märkige, kas õhusõiduk on varustatud elektroonilise sõjapidamise vahenditega. Kui
vastus on jaatav, täpsustage nende tüüp väljal (30).
21.
Lisage lennukuupäev järgmises vormingus: (PP KKK AA, HHMM AV).
22.
Lisage lennu otstarve (nt taktikalise juhtimise programmi / Red Flagi jms õppustes
osalemine, teatava eesmärgiga logistikalend, operatsiooni XYZ saatelend vms).
23.
Lisage lähtelennuväli/ -jaam. Kui tunnust ei ole määratud, märkige ZZZZ ja täpsustage
lennuvälja/-jaama nimi väljal (30).
24.
Lisage kõik lennuväljad/ -jaamad, kus kavatsetakse maanduda, sealhulgas
vahemaandumised ja -sihtkohad. Kui tunnust ei ole määratud, märkige ZZZZ ja täpsustage
lennuvälja/ -jaama nimi väljal (30).
25.
Lisage kõik lennuväljad/ -jaamad, mida kasutatakse kogu missioonis
asenduslennuväljadena/ -jaamadena.

26.
Kui see on nõutav, märkige, milliseid raadiosagedusi konkreetsetes riikides ülelendudel
või maandumisel kasutatakse.
27.
Märkige reisijate koguarv. Kui teatavad/kõik reisijad lahkuvad õhusõidukist, täpsustage
seda väljal (30).
28.
Märkige pardal viibivate VIPide (kui neid on) ametinimetus/auaste ja nimi.
29.
Ohtlike kaupade kohta esitatakse andmed 2. liites.
30.
Märkuste väli.
31.
Märkige taotluse/teatega seotud küsimustes pädeva kontaktisiku ametiaste,
perekonnanimi ja eesnimi.
32
Märkige taotluse/teatega seotud küsimustes pädeva kontaktisiku telefoninumber.
33.
Märkige taotluse/teatega seotud küsimustes pädeva kontaktisiku e-posti aadress.
34.
Märkige taotluse/teatega seotud küsimustes pädeva kontaktisiku faksinumber.
35.
Diplomaatilise lennuloa numbri väljastav riik.
36.
Märkige diplomaatilise lennuloa number.
37.
Riik, millest õhusõiduk üle lendab.
38.
Märkige alguspunkt ja aeg või lennuväli + arvestuslik väljumisaeg (PP KKK AA, HHMM
AV).
39.
Märkige lennu marsruut. Asendusmarsruudid tuleb selgelt märkida
asendusmarsruutidena (ALTERNATE ROUTE).
40.
Märkige lõpp-punkt ja aeg või lennuväli/ -jaam + arvestuslik saabumisaeg (PP KKK AA,
HHMM AV).
41.
Märkige Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) number.
42.
Märkige saadetise pärisnimi.
43.
Märkige klass või jaotusüksus.
44.
Märkige brutokaal.
45.
Märkige puhaskogus.
46.
1. klassi puhul märkige lõhkeaine puhaskogus (Net Explosive Quantity, NEQ).
DIC form guide
General instructions
•
This form has to be filled in English.
•
Use capital letters.
Guide for each item to be inserted:
(1) Reference number of this document. One reference number refers to a single document.
(2) Amendment to an already issued document.
(3) State for which the respective column applies.
(4) Insert a ‘X’ if a DIC request is made to the state specified in column (3).
(5) Insert a ‘X’ if a DIC notification is made to the state specified in column (3).
(6) Insert a ‘X’ if the intention is to land in the state specified in column (3).
(7) Insert a ‘X’ if the flight is carrying dangerous goods (DG). Details for the DG’s are to be inserted in
Appendix 2.
(8) Insert a ‘X’ if this document is an amendment to an existing DIC clearance document issued before.
(9) Insert a ‘I’ if IFR, a ‘V’ if VFR, a ‘Y’ if IFR changing to VFR and a ‘Z’ if VFR changing to IFR.
(10)
Insert a ‘X’ if a DIC number already exists for the respective issue.
(11)
State requesting the issues towards the states mentioned in column (3).
(12)
Enter appropriate ICAO designator (i.e. C130, F16, etc.). If no designator has been assigned (or for
formation flights comprising more than one type aircraft), indicate ‘ZZZZ’ and specify the aircraft type(s) in
item (30).
(13)
Insert the aircraft registration number.
(14)
If a spare aircraft is assigned for the mission, specify type and registration number.
(15)
Insert the mission call sign.

(16)
Insert the total number of crew members.
(17)
Insert the rank and name of the pilot in command.
(18)
Indicate whether or not the aircraft will be equipped with photographic sensors and/or cameras. If the
answer is YES, specify the type in item (30).
(19)
Indicate whether or not the aircraft will carry any type of armament. If the answer is YES, specify the
type in item (30).
(20)
Indicate whether or not the aircraft will be equipped with electronic warfare equipment. If the answer
is YES, specify the type in item (30).
(21)
Indicate the date of flight in following format: DD MMM YY, HHMM Z.
(22)
Indicate the purpose of the flight (i.e. participation to an exercise TLP/Red Flag/…, Logistic flight in
support of…, Flight to support Operation XYZ, etc.).
(23)
Indicate the departure airfield. If no identifier has been assigned, indicate ‘ZZZZ’ and specify the
airport name in item (30).
(24)
Indicate all airfields at which a landing is anticipated, including stop overs and intermediate
destinations. If no identifier has been assigned, indicate ‘ZZZZ’ and specify the airport name in item (30).
(25)
Indicate all airfields to be used as alternate airfields for the entire mission.
(26)
If requested, indicate which radio frequencies will be used while transiting or landing in certain states.
(27)
Indicate the total number of passengers. If some/all passengers are leaving the aircraft, specify in item
(30).
(28)
Indicate the title/rank and name of any VIP on board.
(29)
Dangerous goods details are to be inserted in Appendix 2.
(30)
Remarks field.
(31)
Indicate the rank, name and first name of the POC to be contacted for questions related to the
request/notification.
(32)
Indicate the telephone number of the POC to be contacted for questions related to the
request/notification.
(33)
Indicate the e-mail address of the POC to be contacted for questions related to the request/notification.
(34)
Indicate the fax number of the POC to be contacted for questions related to the request/notification.
(35)
State issuing the DIC number.
(36)
Indicate the DIC number.
(37)
State to be overflown.
(38)
Indicate the entry point and timing or airfield + ETD (DD MMM YY, HHMM Z).
(39)
Indicate which route will be flown. Alternate routes must be clearly identified by ‘ALTERNATE
ROUTE’.
(40)
Indicate the exit point and timing or airfield + ETA (DD MMM YY, HHMM Z).
(41)
Indicate the UN number.
(42)
Indicate the proper shipping name.
(43)
Indicate the class or division.
(44)
Indicate the gross weight.
(45)
Indicate the total net quantity.
(46)
For Class 1 only, indicate the total Net Explosive Quantity.

