Licencja kategorii "A" - spadochroniarz





25 skoków na opóźnienie
5 minut (300 sekund) swobodnego spadania
5 skoków na akrobację zespołową lub 5 skoków na dowolne ewolucje podczas
swobodnego spadania pod nadzorem instruktora; umiejętność kontrolowania
położenia ciała we wszystkich płaszczyznach(salta, spirale itp.)
umiejętność układania czaszy głównej

egzamin:
 2 skoki na wolne spadanie zawierające w sobie : akcentowany obrót o 180° w
lewo, akcentowany obrót o 180° w prawo, salto do tyłu, salto do przodu, min. 5
sek. odejście w pozycji "strzała" lub "track"
lub


2 skoki na RW w zespole dwóch skoczków tzw. para trzymana, wykonanie
przez zdającego obrotu o 90° w lewo(prawo), powrót do pozycji, wyjściowej,
obrót o 90° w prawo (lewo), powrót do pozycji wyjściowej, prawidłowe
rozejście w pozycji "strzała" lub "track" przez min. 5 sek.

9 0 st

9 0 st

9 0 st

 kontrola czasu i wysokości
 podanie sygnału do rozejścia i otwarcia.
 lądowanie w rejonie 50m x 50m

Egzaminowany

Obserwator - Baza

9 0 st

Licencja kategorii "B" - spadochroniarz swobodnie spadający




50 skoków na opóźnienie
30 minut (1800 sekund) swobodnego spadania
pomyślne wykonanie 10 skoków na akrobację zespołową ( w tym min.5
skoków w zespole trzyosobowym) lub 10 skoków na dowolne ewolucje
podczas swobodnego spadania

egzamin:
 2 skoki na wolne spadanie zawierające w sobie : akcentowany obrót o 360° w
lewo, akcentowany obrót o 360° w prawo, salto do tyłu, salto do przodu, min. 5
sek. odejście w pozycji "track"
lub


2 skoki na RW w zespole dwóch skoczków tzw. para trzymana, wykonanie
przez zdającego obrotu o 360° w lewo(prawo), powrót do pozycji wyjściowej,
obrót o 360° w lewo(prawo), powrót do pozycji wyjściowej, prawidłowe
rozejście w pozycji "track" przez min. 5 sek.



36





0 st

36

0 st

kontrola czasu i wysokości
podanie sygnału do rozejścia i otwarcia
lądowanie w rejonie 30m x 30m

Egzaminowany

Obserwator - Baza

Licencja kategorii "C" - doświadczony spadochroniarz




200 skoków na opóźnienie
1 godzina (3600 sekund) swobodnego spadania
pomyślne wykonanie 50 skoków na akrobację zespołową (w tym min. 10
skoków w zespole czteroosobowym) lub 50 skoków na dowolne ewolucje
podczas swobodnego spadania

egzamin:
 2 skoki na wolne spadanie zawierające w sobie : akcentowany obrót o 360° w
lewo, akcentowany obrót o 360° w prawo, salto do tyłu, salto do przodu,
beczka utrzymana na kierunku, min. 5 sek. odejście w pozycji "track"
lub


2 skoki na RW w zespole dwóch skoczków, każdy ze skoczków oddziela się
od samolotu oddzielnie, utworzenie "gwiazdy", zdający bez wykonania obrotu
dokonuje obejścia obserwatora-bazy, powrót do pozycji wyjściowej "gwiazda",
prawidłowe rozejście w pozycji "track" przez min. 5 sek.

lub w drugą stronę
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1

5
6

4

3





kontrola czasu i wysokości
podanie sygnału do rozejścia i otwarcia
lądowanie w rejonie 10m x 10m

Egzaminowany

Obserwator - Baza

Licencja kategorii "D" - spadochroniarz - senior



500 skoków na opóźnienie
3 godziny (10800 sekund) swobodnego spadania

egzamin:


2 skoki na wolne spadanie zawierające w sobie wszystkie elementy zawarte w
licencjach niższych. Kolejność figur ustala skoczek, jednak pierwszy obrót
wykonany w prawo wymusza wykonanie beczki w lewo oraz dodatkowe
wolne spadanie w pozycji stojącej (T) przez min. 5 sek. Przy drugim skoku
kolejność odwrotna niż w skoku pierwszym.
lub



2 skoki na RW w zespole dwóch skoczków, jednak każdy ze skoczków
oddziela się od samolotu osobno. Utworzenie "gwiazdy" następnie zdający ma
obejść obserwatora-bazę, wykonać boczne dokowanie tzw. "akordeon", dojść
do nóg z obrotem tzw. "żmijka", powtórne dokowanie z drugiej strony tzw.
"akordeon" i powrót do pozycji wyjściowej, rozejście w pozycji "track" przez
min. 5 sek.





kontrola czasu i wysokości
podanie sygnału do rozejścia i otwarcia
lądowanie w rejonie 10m x 10m

Egzaminowany

Obserwator - Baza

Licencja kategorii "E" - spadochroniarz - ekspert




1000 skoków na opóźnienie
5 godzin (18000 sekund) swobodnego spadania
Spełnione wymagania na licencje niższego stopnia
Licencja kategorii "F" - spadochroniarz - ekspert




3000 skoków na opóźnienie
Spełnione wymagania na licencje niższego stopnia
Licencja kategorii "G" - spadochroniarz - ekspert




5000 skoków na opóźnienie
Spełnione wymagania na licencje niższego stopnia

PROTOKÓŁ (oryginał – do teczki osobowej)
z przeprowadzonego egzaminu na uzyskanie licencji skoczka kategorii ………………………
1. Nazwisko i imię skoczka:

2. Data i miejsce urodzenia:

3. Adres zamieszkania:

4. Numer telefonu:
5. Adres e-mail:
6. Przynależność Aeroklubowa:
SPEŁNIONE WARUNKI DO UZYSKANIA LICENCJI
Ilość skoków wykonanych na
7.
opóźnienie:
8.

Czas wolnego spadania:

9.

Ilość skoków na akrobację zespołową:

10. Ilość skoków na dowolne ewolucje:
11. Umiejętność składania czaszy głównej
typu:
Posiadane licencje:
12.

- rodzaj licencji
- data nadania licencji
- kto wydał w/w licencję

13. Podpis egzaminowanego skoczka:
14. Pieczęć i czytelny podpis instruktora:
15. Data i miejsce przeprowadzonego
egzaminu:

Wielkość
formacji:

Wymagania do uzyskania licencji skoczka spadochronowego
Licencja kategorii „A” - spadochroniarz






25 skoków na opóźnienie;
5 minut swobodnego spadania;
5 skoków na akrobację zespołową lub 5 skoków na dowolne ewolucje
podczas swobodnego spadania pod nadzorem instruktora;
umiejętność kontrolowania położenia ciała we wszystkich płaszczyznach
(salta, spirale itp.);
umiejętność układania czaszy głównej.
Licencja kategorii „B” – spadochroniarz swobodnie spadający





50 skoków na opóźnienie;
30 minut swobodnego spadania;
pomyślne wykonanie 10 skoków na akrobację zespołową lub 10 skoków
na dowolne ewolucje podczas swobodnego spadania.
Licencja kategorii „C” – doświadczony spadochroniarz





200 skoków na opóźnienie;
1 godzina swobodnego spadania;
pomyślne wykonanie 50 skoków na akrobację zespołową lub 50 skoków
na dowolne ewolucje podczas swobodnego spadania.
Licencja kategorii „D” –spadochroniarz – senior




500 skoków na opóźnienie;
3 godziny swobodnego spadania.
Licencja kategorii „E” –spadochroniarz – expert




1000 skoków na opóźnienie;
5 godzin swobodnego spadania.
Licencja kategorii „F” –spadochroniarz – expert



3000 skoków na opóźnienie.
Licencja kategorii „G” –spadochroniarz – expert



5000 skoków na opóźnienie.

