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Szkolenie CJPRSC 2015
W belgijskiej bazie lotniczej Florennes, w okresie
od 24 września do 12 października odbyło się wielonarodowe szkolenie
standaryzacyjne w podejmowaniu personelu CJPRSC
Combined Joint Personnel
Recovery & Standardization
Course. Szkolenie CJSPRC
jest organizowane co roku,
a jego organizatorem jest
Europejska Grupa Lotnicza
– EAG (European Air Group).
Celem szkolenia jest prowadzenie treningu w zakresie ratownictwa bojowego
– CSAR (Combat Search
And Rescue) oraz ewakuacji
personelu z terenu wroga
– PR (Personnel Recovery).

W

czasie siedmiu dni szkolenia praktycznego
szesnaście śmigłowców i cztery samoloty
z 11 państw stacjonujących we Florennes wykonało
147 lotów. Ważną lekcją z ćwiczenia była integracja różnych jednostek, takich jak śmigłowcowe, taktycznych
samolotów bojowych i jednostek naziemnych, które
w czasie codziennego szkolenia nie pracują razem.
Europejska Grupa Lotnicza zainicjowała coroczny
kurs CJPRSC by doskonalić wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat ratownictwa bojowego oraz ewakuacji
personelu z terenu wroga w Europie. Po kilku takich
szkoleniach zdecydowano, że zostanie ustanowione na stałe centrum szkolenia z ewakuacji personelu
z terenu wroga – EPRC (European Personnel Recovery
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Cztery odrzutowe samoloty bojowe stacjonujące w bazie Florennes zapewniały bliskie wsparcie lotnicze
śmigłowcom oraz siłom naziemnym, w tym dwa belgijskie wielozadaniowe myśliwce F-16AM Fighting
Falcon (na zdjęciu tytułowym) oraz dwa włoskie szturmowce AMX.

Center). Ma ono powstać w bazie Poggio we Włoszech
w 2015 r. 2 października 2014 r. w bazie Florennes miał
miejsce dzień otwarty dla mediów.

Uczestnicy szkolenia CJPRSC

W bieżącym szkoleniu wzięły udział kontyngenty
z jedenastu państw. Siły do ćwiczenia wystawiły:
Belgia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania,
Holandia, Francja, Polska, Węgry, Szwecja i Stany
Zjednoczone. W szkoleniu brało udział 414 oficerów,
podoficerów i żołnierzy. Cztery samoloty stacjonujące
w bazie Florennes w czasie ćwiczenia zapewniały bliskie wsparcie lotnicze śmigłowcom i wojskom naziemnym. Owe cztery samoloty to dwa belgijskie wielozadaniowe samoloty myśliwskie F-16 Fighting Falcon z bazy
Florennes i dwa szturmowe AMX z Włoch. W szkoleniu
CJPRSC uczestniczyło też osiem śmigłowców eskortowych z czterech różnych krajów: dwa belgijskie
Agusta A-109, dwa Aérospatiale Gazelle z 5. Pułku

Śmigłowcowego Sił Lądowych Francji i cztery śmigłowce z Polski. Polacy wystawili dwa śmigłowce szturmowe Mi-24W oraz dwa wsparcia bojowego PZL W-3PL
Głuszec, wszystkie z polskich Sił Lądowych. W ćwiczeniu uczestniczyło też osiem śmigłowców transportowych. Były to dwa Augusta-Bell AB-212 z Włoch, dwa
Eurocopter EC725 Caracal z Francji, dwa Sikorsky
CH-53G z Sił Powietrznych Niemiec i dwa Aérospatiale
AS.332 Super Puma z Sił Powietrznych Hiszpanii,
dwa ostatnie specjalnie dostosowane do bojowych
misji poszukiwawczo-ratowniczych. Samolot dozoru radiolokacyjnego Boeing E-3A Sentry i kolejne
dwa belgijskie śmigłowce Augusta A-109 stanowiły
zabezpieczenie ćwiczeń.
Siły lądowe składały się z zespołów wystawionych
przez Francję, Włochy, Niemcy, Węgry i Hiszpanię.
Poza zespołami sił specjalnych, w ćwiczeniu uczestniczyły też naziemne zespoły ratownictwa bojowego – SERE (Survival, Evasion, Resistance & Escape)
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on swoją funkcję od około roku. Jest on bardzo zaangażowany w swoje zadania, a pełnienie tej funkcji sprawia mu wiele satysfakcji. Marszałek Pulford powiedział,
że zadania wypełniane przez jednostki ratownictwa
bojowego niezwykle podnoszą morale wojsk w realnych działaniach bojowych. Marszałek podziękował
także gen. mjr. Claude van de Voorde z Sił Powietrznych
Belgii, który dowodził belgijskim komponentem lotniczym w czasie ćwiczeń i który był jednocześnie
gospodarzem ćwiczenia w bazie Florennes. Gen. mjr
van de Voorde podkreślił, że zarówno całe szkolenie
CJPRSC, jak i praktyczne ćwiczenia na nim wykonywane, są niezwykle istotne i przydatne.
Major Uwe Schleiber z Sił Powietrznych Niemiec
uczestniczy w ćwiczeniu od ich pierwszej edycji
w 2007 r. Mjr Schleiber odpowiada za wymianę wiedzy
i wyjaśnia, jak CJPRSC jest prowadzone i jakie lekcje
są z niego wyciągane.

Cele szkolenia CJPRSC
W szkoleniu brały udział śmigłowce z Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski i Włoch. Zabezpieczenie
szkolenia stanowił natowski samolot dozoru radiolokacyjnego E-3A Sentry.

z Belgii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Włoch
i Holandii. Są to zespoły złożone ze specjalnych ratowników lotniczych, wchodzących w skład załóg lotniczych i pozostali uczestnicy nie wiedzieli o ich działaniu, co nadawało ćwiczeniu bardziej realistyczny charakter. Sztab zarządzający ćwiczeniem składający się
z elementu kierowniczego – DISTAFF (Directing Staff)
i elementu rozjemczego – MIMO (Mission Monitor),
a także element zabezpieczający ćwiczenia OPFOR
Support (Operational Force Support) wystawiały Belgia,
Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Holandia,
Szwecja i Stany Zjednoczone.
Szkolenie rozpoczęło się od części teoretycznej, która
została zakończona przed rozpoczęciem części praktycznej. W tej drugiej fazie wykonano 147 lotów w ciągu siedmiu dni lotnych. W czasie szkolenia CJPRSC wykonywano
misje ratownictwa bojowego oraz ćwiczono wystawianie
wysuniętych punktów tankowania i odtwarzania gotowości bojowej FARP (Forward Arming & Refuelling Point).
W punktach tych odtwarza się gotowość bojową śmigłowców bez wyłączania ich silników.
Dyrektorem Europejskiej Grupy Lotniczej jest marszałek RAF Sir Andrew Pulford z Wielkiej Brytanii, pełni
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Celem szkolenia CJPRSC jest głównie nauka współdziałania w wielonarodowym środowisku sojuszniczym. Szczególnie ważne jest komunikowanie się

Polacy w tym szkoleniu dysponowali dwoma śmigłowcami szturmowymi Mi-24W oraz dwoma śmigłowcami
ratownictwa bojowego W-3PL Głuszec. Śmigłowce pochodziły z 1. Brygady lotnictwa Wojsk Lądowych.
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z innymi stronami, co jest jedną z głównych lekcji,
wyciąganych ze szkolenia. Ważne jest też doskonalenie integracji jednostek o różnorodnym przeznaczeniu, takich jak jednostki śmigłowcowe, jednostki
taktycznych samolotów bojowych i oddziały naziemne,
do czego nie ma okazji w codziennym szkoleniu tych
jednostek. W toku ćwiczenia było widać, jak pogłębia
się wzajemne zrozumienie pomiędzy różnymi stronami. Osiągnięte rezultaty szkoleniowe z całą pewnością
zaowocują w przyszłych działaniach bojowych. Zwykle
na początku każdy trzyma się na uboczu, szczególnie

by mieć załogi przygotowane do działań w rejonie kryzysu. W przyszłości planuje się zintensyfikowanie tych
kursów i podniesienie ich na poziom europejski. Zależy
to od obecnych programów szkolenia oraz dostępności personelu oraz sprzętu.
Od 2015 r. szkolenia CJPRSC będą organizowane
centralnie z bazy Poggio we Włoszech, gdzie będzie
za nie odpowiedzialna nowa organizacja, Europejskie
Centrum Ewakuacji Personelu – EPRC (European
Personnel Recovery Center). Centrum EPRC ma być
organizacją niezależną, całkowicie zaangażowa-

Celem szkolenia CJPRSC jest głównie nauka współdziałania w wielonarodowym środowisku sojuszniczym.
Szczególnie ważne jest komunikowanie się z innymi stronami (na zdjęciu francuski śmigłowiec Gazele).

wojska naziemne. Już przy drugiej misji poszczególni
uczestnicy nabierają zaufania do swoich umiejętności
i do umiejętności pozostałych, ponieważ ludzie poznają sposób myślenia i działania innych uczestników,
co prowadzi do udanego wykonywania zadań. W ten
sposób w krótkim czasie tworzą się spójne zespoły,
co ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej misji
ratownictwa bojowego.
Działania w nocy mają także wielkie znaczenie dla
każdej misji. Zadania nocne są wykonywane w nieco inny sposób niż przy świetle dnia. Latanie w nocy
ma swoje ograniczenia związane z pokojowymi przepisami, na przykład przepisami dotyczącymi hałasu.
W związku z tym ciągle istnieje ryzyko, że takie loty
szkoleniowe mogą zostać odwołane. Ważną sprawą
jest też wzajemne poznanie możliwości sprzętowych.
Nie wszystkie typy śmigłowców nadają się do wykonywania wszystkich zadań. Śmigłowce mają różne
wymiary, pojemności i różne osiągi. Głównym założeniem ćwiczenia jest to, żeby wszyscy się wzajemnie
uczyli, nie ma instruktorów i uczniów. Techniki działania i taktyka poznana w czasie ćwiczeń może być
zaadoptowana przez własną jednostkę bądź w skali
całego kraju, po poznaniu tego, jak funkcjonują inni.
Procedury są natomiast ujednolicane i każdy wyciąga
odpowiednie wnioski, jak zaadoptować obowiązujące
w sojuszu procedury do własnego szkolenia.

Przyszłość CJPRSC

Od czasu podjęcia działań związanych z ewakuacją
personelu z terenu wroga, szkolenie w tego rodzaju
misjach stało się koniecznością. Loty szkolne stały
się czynnikiem niezbędnym by przygotować załogi
do takich zadań. Poza CJPRSC, nie ma innego wielonarodowego ćwiczenia tego rodzaju. Jest niezwykle istotnym by kontynuować szkolenie tego rodzaju,
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mi w szkoleniu z ratownictwa bojowego jest ograniczone zaplecze – niewielka ilość baz, w których może
być prowadzone szkolenie CJPRSC, gwarantowane
zabezpieczenie logistyczne i budżet. Wybór miejsca
prowadzenia szkolenia będzie w przyszłości miał
większe znaczenie. Dobór środowiska będzie odbywał
się w taki sposób, by zagwarantować różnorodność
i wysoką dynamikę szkolenia. Zadania będą trudniejsze, a sposób jego prowadzenia bardziej elastyczny
i bardziej zoptymalizowany.

Historia CJPRSC

Minęło siedemdziesiąt lat od czasu kiedy Siły Powietrzne Wielkiej Brytanii walczyły z Niemcami w czasie drugiej wojny światowej, gdy jednocześnie przekonano się, że nie tylko uzbrojenie i sprzęt wojskowy
są potrzebne do wygrania wojny. Wystąpiły olbrzymie
braki wyszkolonych pilotów, by latać coraz większą
flotą samolotów. W tym czasie ewakuacja personelu
z terenu wroga była wciąż w powijakach, ale konieczność ocalania ludzi stała się wkrótce bardzo oczywista. Ratowanie ludzi z terenu wroga jest tylko cząstką,
w skali wielkości kontyngentu, ale staje się ważne
z politycznego punktu widzenia, chodzi bowiem o to,
by ludzie nie dostawali się do nieprzyjacielskiej niewoli. Świadomość, że po zestrzeleniu jest duża szansa
na uratowanie, bardzo podnosi morale wojsk. Obecnie,
w wielu częściach świata, strony prowadzą bardzo niehumanitarne postępowanie w działaniach wojennych.
Jest niewyobrażalne, żeby personel NATO został
schwytany przez tego rodzaju ludzi, jacy walczą z nami
na Bliskim Wschodzie. Potrzeba posiadania solidnej
floty śmigłowców ratownictwa bojowego nigdy nie była
tak paląca, jak dziś. Zgodnie ze słowami marszałka

Ważne jest też doskonalenie integracji jednostek o różnym przeznaczeniu, takich jak śmigłowcowe i taktycznych samolotów bojowych z oddziałami naziemnymi (na zdjęciu niemiecki śmigłowiec CH-53G).

ną w szkolenie z ratownictwa bojowego. Następne
szkolenie CJPRSC będzie prowadzone w bazie Papa
na Węgrzech, natomiast gdzie odbędzie się takie szkolenie w 2016 r., jeszcze nie wiadomo.
Nacisk w przyszłym programie szkoleniowym
będzie kładziony na współpracę międzynarodową
i pomiędzy różnymi rodzajami sił zbrojnych. Celem
obecnego programu jest stworzenie międzynarodowej
grupy operacyjnej. Oznacza to, że w Europie powstanie jednolite zaplecze do działań z zakresu bojowych
misji poszukiwawczo-ratowniczych i nie będzie miało znaczenia, jakie śmigłowce i z jakich krajów trafią
do rejonu działań bojowych. Obecnymi ograniczenia-

Pulforda, przyczyna tego jest oczywista, więc konieczność, by coraz bardziej intensyfikować kursy CJPRSC,
jest silniejsza z każdym rokiem.
Gen. mjr Claude van de Voorde powiedział,
że wzrośnie też realizm ćwiczeń w wykonywaniu lotów
w ramach bojowych misji poszukiwawczo-ratowniczych. Po edycjach z 2007 r. i 2008 r., tegoroczne
ćwiczenia CJPRSC po raz trzeci już odbywają się
we Florennes. Po raz ostatni ćwiczenie jest też organizowane na bazie doraźnie skomponowanego sztabu,
kolejne będzie bowiem już zorganizowane przez centrum European Personnel Recovery Center. W szkoleniach bierze udział coraz większa liczba uczestników.
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Od czasu podjęcia działań związanych z ewakuacją personelu z terenu wroga, szkolenie w tego rodzaju misjach stało się koniecznością. Loty szkolne stały się
czynnikiem niezbędnym by przygotować załogi do tak specyficznych zadań. Poza CJPRC nie ma innego wielonarodowego szkolenia tego rodzaju.

W pierwszej edycji z 2007 r. wzięło udział jedynie
60 osób personelu, w 2014 r. zaś było to już ponad
400 osób oraz 23 statki powietrzne bezpośrednio biorące udział w ćwiczeniu. Ten wzrost liczbowy wskazuje,
że szkolenie nabiera znaczenia i czyni znaczące postępy. Uczestnicy mają różne wcześniejsze doświadczenia. Nie tylko utrzymują oni międzynarodowe standardy ofensywnego scenariusza ćwiczeń, ale uczą się
nowych technik ewakuacji, taktyki i doskonalą procedury działania. Szkolenie ma wybitnie taktyczne ukierunkowanie i uczestnicy są zmuszeni do interoperacyjnego wspólnego działania. Często sam język fachowy
stanowi pewne wyzwanie dla uczestników. W tym roku
po raz pierwszy ćwiczono też misje nocne.
Pierwsze rozważania o CJPRSC pojawiły się
w 1996 r., ale chwilowo nie udało się tego przedsięwzięcia zrealizować. Dopiero kiedy sformułowano

Cele Helsińskie w 1999 r. potrzeba przygotowania się
na misje ratownictwa bojowego została w pełni dostrzeżona. Europejska Grupa Lotnicza przejęła odpowiedzialność za szkolenia w bojowych misjach poszukiwawczo-ratowniczych w 2002 r. i podjęła się procesu
standaryzacji procedur i określenia zasad współpracy
wielonarodowej. Szkolenie zostało początkowo podjęte
poprzez kilka różnych ćwiczeń organizowanych doraźnie. Obecnie celem prowadzonego szkolenia jest ustanowienie w przyszłości wspólnej europejskiej organizacji ratownictwa wojskowego. Plan działania w zakresie
ratownictwa bojowego zdefiniowany w 2002 r. zakładał
opracowanie specjalnego wyposażenia elektronicznego dla personelu, który znalazł się na terenie kontrolowanym przez wroga, specjalnego wyposażenia do jego
podejmowania, szkolenie personelu w przetrwaniu
na obcym terytorium, szkolenie wyznaczonych załóg

w zakresie prowadzenia misji ratownictwa bojowego,
szkolenie personelu dowódczo-sztabowego w zakresie zarządzania bojowymi misjami poszukiwawczo-ratowniczymi i prowadzenie kompleksowych ćwiczeń,
w których trenowane by były wszystkie te elementy
łącznie. Od 2006 r. podjęto wstępne dyskusje z kierownictwem kursów TLP (Tactical Leadership Program), by
włączyć do ich programu elementy ratownictwa bojowego. W 2007 r. i 2008 r. zaowocowało to pierwszymi
kompleksowymi ćwiczeniami CJPRSC, organizowanymi równolegle z programem TLP we Florennes, raz
do roku. W 2009 r. i 2010 r. szkolenia CJPRSC zostały
przeprowadzone w Cazaux we Francji i w Lechfeld
w Niemczech. W 2011 r. szkolenie CJPRSC przeprowadzono w Albacete w Hiszpanii, w 2012 r.
– w Holzdorf w Niemczech, w 2013 r. zaś – ponownie
w Cazaux we Francji.

W przyszłości planuje się zintensyfikowanie tego typu szkolenia i podniesienie go na pełny europejski poziom. Od 2015 r. szkolenia CJPRSC będą organizowane
centralnie z bazy Poggio we Włoszech, gdzie będzie za nie odpowiedzialna nowa organizacja – EPRC (European Personel Recovery Center).
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Powstające uregulowania

Głównym celem szkolenia jest doskonalenie ścisłej
współpracy pomiędzy uczestnikami. Współpraca oznacza, że cały łańcuch jest tak wytrzymały, jak jego najsłabsze ogniwo. Główne elementy ćwiczące to służby
rozpoznawcze, dowództwo i sztab, flota śmigłowców,
flota samolotów taktycznych oraz naziemne siły poszukiwawczo-ratownicze (Extraction Forces). Szkolenie nie
jest prowadzone w podgrupach, ale ma charakter kompleksowy do realizacji całego przedsięwzięcia ewakuacji personelu z terenu wroga. Nie byłoby to możliwe,
gdyby zawiódł którykolwiek element spośród wymienionych. Poszczególne elementy muszą ściśle ze sobą

ska pomiędzy zespołami z różnych państw. Drugi cel
to wybranie najlepszych elementów taktyki i technik
działania i ustanowienie z nich standardów w skali
europejskiej. Trzecim celem jest ćwiczenie w ramach
Grupy Zadaniowej do Ewakuacji Personelu – PRTF
(Personnel Recovery Task Force) – która jest elementem ugrupowania COMAO (Composite Air Operations),
co zostało zapisane w dokumentach normatywnych.
Czwartym celem szkoleniowym jest nauka obowiązujących procedur i działanie zgodnie z ustalonymi
odgórnie dokumentami normatywnymi, które nota
bene powstają w oparciu o realizację celu drugiego.
Piątym celem jest szkolenie służb rozpoznawczych

Współczesne jednostki wojskowe niemal zawsze są używane w kontyngentach wielonarodowych. Zaczyna
to też wkraczać do obszaru ratownictwa bojowego. Wszystkie fot. Alex van Noye

współpracować, by wydostać izolowany we wrogim
środowisku personel cały i zdrowy, co do niedawna
było realizowane w układzie narodowym, a nie wielonarodowym. Współcześnie jednostki wojskowe niemal
zawsze są używane w kontyngentach wielonarodowych. Zaczyna to też wkraczać do obszaru ratownictwa
bojowego. Bojowe jednostki poszukiwawczo-ratownicze sojuszników muszą zatem zacieśnić wzajemną
współpracę. Będzie to tylko możliwe wyłącznie poprzez
organizację takich szkoleń, jak CJPRSC. W czasie
tego typu ćwiczeń założono pięć celów szkoleniowych
do osiągnięcia.
Pierwszy to wymiana wiedzy i doświadczeń
w zakresie ewakuacji personelu z wrogiego środowi-
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w zabezpieczeniu działań PRTF. Struktura kursu jest
dopasowana do obecnej sytuacji w wykonywaniu misji
ratownictwa bojowego i bieżących potrzeb szkoleniowych. Jednakże program kursów jest elastyczny i może
dowolnie ulec zmianie. Program szkolenia jest też adaptowalny do zmieniających się potrzeb. Oznacza to,
że jeśli sytuacja na świecie ulegnie zmianie, program
kursu może zostać odpowiednio dostosowany do niej,
tak by była pewność, że szkoląc się przygotowujemy
się do odpowiednich zagrożeń.
Program nauki – POI (Program of Instruction) stanowi podstawę teoretycznej części szkolenia i uczestnicy
wspólnie przechodzą tę część. Nigdy nie wiadomo,
jakie elementy i z jakich krajów wezmą udział w szko-

leniu. Każda z klas gromadzi uczestników o różnym
doświadczeniu, ale zakłada się, że uczestnicy nabiorą
do siebie wzajemnego szacunku i zaufania. Wszyscy
uczestniczą w szkoleniu na podstawie międzynarodowych porozumień. Uczestniczy szkolenia odbywają
briefingi NATO i Unii Europejskiej na jego początku.
Dodatkowo przeprowadzane są wykłady na temat
technika, taktyka i procedury – TTP (Techniques,
Tactics & Procedures), zgodnie z Programem nauki.
Jest to niezwykle ważny podręcznik dla wszystkich
uczestników kursu. Ponadto przeprowadza się informacje na temat możliwości bojowych sprzętu używanego przez poszczególnych uczestników, tak by wszyscy wiedzieli, czego można oczekiwać od partnerów.
W czasie szkolenia teoretycznego wszyscy dowiadują
się, jaką rolę będą spełniać poszczególne elementy
i kontyngenty narodowe. Bardzo ważne są też podstawy prawne działań ratownictwa bojowego oraz ewakuacji personelu z terenu wroga. Istnieje możliwość,
że sztab zarządzający zespołem ewakuacyjnym przyjmie bardzo agresywną postawę, jako że nasz człowiek
bądź nasi ludzie znajdują się za liniami wroga. Dlatego
niezwykle istotne jest, by działania ewakuacyjne były
prowadzone w zgodzie z obowiązującym prawem,
działania bezprawne bowiem dodatkowo narażają załogi prowadzące misję ewakuacyjną.
W czasie symulowanych działań w końcowej części szkolenia teoretycznego (Dry Run) uczestniczy
planują przeprowadzenie misji ewakuacyjnej, ale bez
jej faktycznego wykonania. Jednakże uczestnicy uczą
się wykorzystywania różnych technik i taktyki działania,
tak by osiągnąć pożądane rezultaty. W szkoleniu teoretycznym uczestniczą nie tylko członkowie załóg lotniczych, ale także członkowie naziemnych grup poszukiwawczo-ratowniczych z sił specjalnych, ucząc się tego
samego. Takie wzajemne poznanie taktyki swojego
działania zapewnia wysoką jakość późniejszej współpracy w realnych działaniach bojowych. W praktycznej
fazie szkolenia wykonuje się łącznie po siedem lotów
na każdą załogę w każdym zespole. Pierwsze zadanie
ma charakter zapoznawczy, w czasie którego poznaje
się innych i poznaje się sam rejon ćwiczenia. Druga
misja szkoleniowa jest ukierunkowana na wykrywanie
zagrożeń ze strony przeciwnika w czasie prowadzenia
ratownictwa bojowego. W czasie trzeciego i czwartego
lotu tego typu trenuje się różne profile misji. Dopiero
piąty, szósty i siódmy lot wykonuje się w ramach kompleksowego scenariusza bojowego typowego dla bojowego poszukiwania i ratownictwa. Organizatorzy
szkolenia zawsze starają się, by wykonać choć jedną
misję nocną. Nocne loty są niezwykle trudne, uczestnicy bowiem wykonali zaledwie po kilka lotów razem.
W przyszłości planuje się organizowanie kursów podstawowych i kursów zawansowanych, tak by lepiej
dostosować trudności do możliwości uczestników.
Obecnie trzy szkolne zadania wykonywane są równolegle przez różne zespoły.
Misje A, B i C są realizowane w odstępie 20 minut
jedna od drugiej. Dzięki temu jest odpowiednia separacja pomiędzy poszczególnymi śmigłowcami, wykonującymi różne misje. Przygotowania do każdego lotu
zaczynają się wcześnie rano. Wczesnym popołudniem
trzy kolejne zespoły startują w odstępach 20 minutowych i lecą w rejon celu. Także naziemne zespoły
FRAP są przerzucane do rejonów działań tak często,
jak to jest tylko możliwe. Zespoły tankowania i odtwarzania gotowości bojoowej uczestniczące w ćwiczeniu
w 2014 r. pochodziły z Wielkiej Brytanii, Włoch, Belgii,
Holandii i z Francji. 		
Alex van Noye, Joris van Boven
Przetłumaczył: Michał Fiszer
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