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Limity DCT lotnisk – vFIR WARSZAWA

Aerodrome DCT limits – vFIR WARSZAWA

Dla lotnisk, gdzie opublikowane są SID/STAR:
- ostatni punkt SID powinien być zgłoszony jako
pierwszy punkt trasy,
- pierwszy punkt STAR powinien być zgłoszony jako
ostatni punkt trasy.
SID i STAR w vFIR Warszawa powinny być
wykonywane w całości, opuszczanie lub dołączanie
się w punktach pośrednich nie jest dozwolone.
Dla lotnisk wymienionych poniżej, poza punktami SID
lub STAR, mogą być używane poniższe punkty.

For AD’s where SID/STARs are published:
- the last point of the SID shall be filed as the first
point of the route,
- the first point of the STAR shall be filed as the last
point of the route.
SIDs/STARs shall be completely followed within
EP**, leaving or joining at an intermediate point is
not permitted.
For hereunder mentioned airfields, apart from
SID/STAR points, below points may be used.

Punkty dla odlotów z lotnisk:

Connecting points for DEP. from airfields:

EPBY:GOBNI/INTUN/LUXUD
EPKK:KAX(dostępny jedynie dla odlotów do EPKT)
EPKT:BALOS(dostępny jedynie dla odlotów do
EPKK)
EPLL:POLON(dostępny jedynie dla odlotów do EPRA
lub przez DIBED/USTIL)
EPLL: XALUR(dostępny jedynie dla odlotów do
EPMO/EPWA)
EPMO:WAR(dostępny jedynie dla odlotów do
EPWA)
EPWA:WAR(dostępny jedynie dla odlotów do
EPMO)
EPWA:ODRUX(dostępny jedynie dla odlotów do
EPRA)
EPZG:KELOD

EPBY:GOBNI/INTUN/LUXUD
EPKK:KAX(only available for flights to EPKT)
EPKT:BALOS(only available for flights to EPKK)

Punkty dla przylotów na lotniska:

Connecting points for ARR. to airfields:

EPBY:GOBNI/INTUN/LUXUD
EPKK:LUXAR(dostępny jedynie dla przylotów
poniżej FL115)
EPKK:BALOS(dostępny jedynie dla przylotów z EPKT

EPBY:GOBNI/INTUN/LUXUD
EPKK:LUXAR(available only for inbounds under
FL115)
EPKK:BALOS(available only for flights from EPKT)
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EPLL:POLON(only available for flights to EPRA or via
DIBED/USTIL)
EPLL: XALUR(only available for flights to
EPMO/EPWA)
EPMO: WAR(only available for flights to EPWA)
EPWA:W
 AR(only available for flights to EPMO)
EPWA:O
 DRUX(available only for flights to EPRA)
EPZG:KELOD
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EPKT:KAX(dostępny jedynie dla przylotów z EPKK)
EPKT:LUXAR(dostępny jedynie dla przylotów
poniżej FL115)
EPLL:POLON(tylko dla przylotów przez DIBED lub
USTIL)
EPMO:XALUR(dostępny jedynie dla przylotów z
EPLL)
EPMO:WAR(dostępny jedynie dla przylotów z
EPWA)
EPSC:OL/VAVUN
EPWA:WAR(dostępny jedynie dla przylotów z
EPMO)
EPWA:XALUR(dostępny jedynie przylotów z EPLL)

EPKT:KAX(available only for flights from EPKK)
EPKT:LUXAR(available only for inbounds under
FL115)
EPLL:POLON(available only for flights via DIBED or
USTIL)
EPMO:XALUR(available only for flights from EPLL)

Dla lotnisk: EPBY / EPGD / EPKK / EPKT / EPLB /
EPLL / EPMO / EPPO / EPRA / EPRZ / EPSC / EPSY /
EPWA / EPWR / EPZG nie są dopuszczalne inne direct
niż powyższe. Dla pozostałych lotnisk
niewymienionych powyżej, możliwe jest zgłaszanie
punktów w promieniu 50NM od danego lotniska.

For the following airfields: EPBY / EPGD / EPKK /
EPKT / EPLB / EPLL / EPMO / EPPO / EPRA / EPRZ /
EPSC / EPSY / EPWA / EPWR / EPZG no other directs
will be accepted. For airfields not mentioned above,
other points in range of 50NMs from the airfield may
be used.
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EPMO:WAR(available only for flights from EPWA)
EPSC:OL/VAVUN
EPWA:W
 AR(dostępny jedynie dla przylotów z
EPMO)
EPWA:X
ALUR(dostępny jedynie przylotów z EPLL)
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