
   

:ملیت:آدرس

:تاریخ تولد

:تلفن منزل

:شماره موبایل

:امضاء:ایمیل

:قد

درجه

.فرم قوانین را حتما مطالعه و امضاء نمائید-5

:تاریخ به روز شدن سوابق:مسئول صدور :تاریخ صدور

.یک مربی فعال باید برگ درخواست را امضاء کند-1
. صادر می گرددFAIگواهی نامه ها فقط برای اعضاء فعلی - 2
.هر درخواستی شامل هزینه مربوط به صدور گواهی نامه می باشد-3
.فقط زمانی مشخصات چتر را بنویسید که شما مالک آن هستید-4

متقاضی را بررسی کرده و گواهی می نمایم که نام برده مستحق دریافت (Log Book) اینجانب امضاء کننده ذیل دفترچه ثبت پرش 

.لیست فوق می باشد (    )  گواهی نامه عالمت زده

:تاریخ:                                          امضاء مربی :                                                        نام مربی 

:یادداشت برای متقاضی

مربی تاریخعالمت نوع گواهی نامه

Aگواهی نامه 

Bگواهی نامه 

Cگواهی نامه 

Dگواهی نامه 

:تاریخ بسته بندی کمکی:                          لطفا تیک بزنیدADDدر صورت داشتن :پشتی/ نوع هارنس

فرم درخواست

" لطفا با حروف بزرگ تایپ شود "

   گواهی نامه چتربازی بین المللی

:FAIشماره گواهی نامه قبلی :نوع گواهی نامه ملی اخذ شده

چتربازان با تجربه در صورتیکه مالک تجهیزات می باشند موارد زیر را کامل کنند) )

:سایز چتر کمکی:سایز چتر اصلی:تعداد انحرافات:تعداد پرش

:وزن به پاند:وزن به کیلوگرم:جنسیت

:گروه خونی:سازمان/ نام باشگاه

:شماره گواهی نامه بین المللی:نام و نام خانوادگی

عکس



. می توانند با نظارت خود پرشهایشان را انجام دهندD,C,Bدارنده گواهی نامه های 

ملزومات گواهی نامه بین المللی چتربازی

. شرکت نمایدFree Fly فقط تحت نظارت یک مربی واجد شرایط می تواند در پرشهای همگیری و یاAدارنده گواهی نامه :تذکر

. دقیقه زمان سقوط داشته باشد30-2

. پرش سقوط آزاد داشته باشد50حداقل -1

. قابل صدور بوده و در تمام دنیا معتبر استFAI گواهی نامه بین المللی چتربازی تنها از طرف کمیته چتربازی بین المللی

 قوانین ورزشهای هوایی جهان توسط کمیسیون5 بخش 2مدارج گواهی نامه های چتربازی بین المللی همانگونه که در فصل 

. بین المللی چتربازی ذکر شده است بشرح ذیل می باشد
:به فردی اطالق می شود که "چتر باز " : Aگواهی نامه 

. پرش چتربازی و سقوط آزاد داشته باشد25حداقل - 1

. دقیقه زمان سقوط آزاد داشته باشد5-2

  زیر نظر مربیFree Fly پرش 5 نفره و یا 2 پرش همگیری حداقل 5-3

(...چرخش، -پیچ-بک لوپ  )نمایش کنترل بدن در تمام محورها در حین سقوط -4

.چتر اصلی را داشته باشد (پکینگ)توانایی بسته بندی -5

. پرش10 متری هدف در حداقل 50توانایی فرود در فاصله -6

 پرنده شرکت کرده 3 پرش آن می بایست  5 که حداقل در Free Fly  پرش10 مورد پرش  همگیری موفق داشته باشد و یا 10- 3

.باشند
:به فردی اطالق می شود که "چتر باز با تجربه " : Cگواهی نامه 

. پرش سقوط آزاد داشته باشد200حداقل -1

:به فردی اطالق می شود که "چتر باز سقوط آزاد " : Bگواهی نامه 

. ساعت زمان سقوط آزاد داشته باشد1-2
 پرنده 4 پرش آن می بایست  10 که حداقل در Free Fly مورد پرش  50 مورد پرش همگیری موفق داشته باشد و  یا 50- 3

.شرکت کرده باشند
:به فردی اطالق می شود که "چتر باز ارشد " : Dگواهی نامه 

. پرش سقوط آزاد داشته باشد500حداقل - 1

. ساعت زمان سقوط آزاد داشته باشد3- 2


