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کمیته آموزش انجمن ورزشهای هوایی

کد ملی:نام خانوادگی:نام داوطلب:
تاریخ صدور گواهینامه متوسطه :تاریخ تولد:

تاریخ و امضا مربی راهنم :نام و نام خانوادگی مربی راهنم :
پرواز ذخیره۲پرواز۱پرواز موارد آزمون-توضیحات

تاریخ و ساعت آزمون
محل آزمون

تجهیزات قابل قبول است
آنالیز شایط آب و هوایی قبل تیکاف

اتصالت به درستی انجام شد / زیپهای اصلی هارنس بسته شد
کنتل دیداری بال به درستی انجام شد

 مورد پیش از پرواز۶کنتل 
Take Off Forwardو کنتل دیداری بال انجام شد.  بدرستی انجام شده است
Take Off Reverse.بدرستی انجام شده است و کنتل دیداری بال انجام شد 
  ( کیلومت در ساعت )Take Offسعت باد در هنگام 

 نقطه ای از بدن خلبان یا هارنس  به جز پاها با زمین برخورد نداشته استTake Offدر هنگام 
 ثانیه) انجام شد۲۰ درجه از یک سمت کمت از ۳۶۰فیگور اول( دو دور گردش 

 ثانیه)انجام شد۲۵ درجه در خلف جهت یکدیگر کمت از ۳۶۰فیگور دوم(گردش
 )Approach Landing ) PTL / PT8 / PTS /PTUروش انجام 

)در صورت عدم فرود در دایره فاصله از مرکز دایره مت انجام شد( ۳۰فرود در داخل دایره با قطر 
سعت باد در هنگام فرود (کیلومت در ساعت)

در هنگام فرود نقطه ای از بدن خلبان يا هارنس به جز پا با زمین برخورد نداشته است
جمع آوری موقت بال و ترک زمین فرود 

توضیحات::۱ممتحن آزمون 

توضیحات::۲ممتحن آزمون 

توضیحات::۳ممتحن آزمون 

توضیحات:تاریخ برگزاری موفق دوره::SIVمربی دوره 

نام و امضا مربی :تاریخ دوره :مربی دوره تجهیزات ناوبری :

نام و امضا مربی : :محل و طولتاریخ  مسافت اول :

نام و امضا مربی : :محل و طول مسافت دوم :تاریخ

نام و امضا مربی : :محل و طول مسافت سوم :تاریخ

نام و امضا ممتحن آزمون تئوری :نره آزمون تئوری : 
توضیحات:قبولمردودکمیته آموزش:
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شایط آزمون پیشفته پاراگلیدر

زمان آزمون به صورت تقویم اعلم شود-
 ماه بعد برگزار گردد۳در صورت مردودی داوطلب، آزمون بعدی حداقل -
 روز بعد گواهینامه بدست متقاضی برسد.۳۰پس از قبولی آزمون -
 روز قبل از آزمون کتبا درخواست دهد.۱۰شکت کننده -
 نفر است.۲۵حداکث ظرفیت آزمون -
 سایت بلند را تجربه کرده باشد.۵ ساعت پرواز داشته باشد. و بیش از ۱۵۰بیش از -
داوطلب توسط یک مربی جهت آزمون معرفی مي گردد.-
 است. سفصلهای آزمون : آیرودینامیک / هواشناسی / قوانین پرواز / شناخت۱۰۰ یا بیشت از ۸۰ابتدا داوطلب در آزمون تئوری باید قبول شود. نره قبولی -

وسایل و تجهیزات پرواز / مهارتهای پرواز
داوطلب دارای بیمه حوادث انفرادی باشند.-
 بادنا نصب شده باشد.Landing و Take Offدر محل -
- بند کله۶- بند سینه ۵- بند شکم ۴- بند پای چپ ۳- بند پای راست ۲- دستگیره و سوزن کمکی ۱ مورد شامل : ۶کنتل -
 اگر جایی از خلبان به جز پاها با زمین برخورد کند ، متقاضی مردود خواهد شد.Landing و Take Offدر هنگام -
 مت تا مرکز دایره فاصله داشته باشد.۱۰۰ باید داخل دایره باشد و دیگری نباید بیش از Landing مورد ۳ ها ، حداقل دو مورد از Landingدر مورد -
 کیلومت در ساعت باشد.۵  ها در باد کمت از Landing ها و یک مورد از  Take Offیک مورد از-
آزمون را متوقف و متقاضی را مردود اعلم ناید.ذکر دلیل در صورتی که داوطلب امنیت خود و یا دیگران را به خطر بیاندازد، ممتحن میتواند با -
 و در وض�عیت پ��روازیEN س�ال اخی��ر،هارنس دارای اس��تاندارد ۵ ،تاریخ تولید کمک�ی ح�داکث EN سال اخیر دارای استاندارد ۵تاریخ ساخت بال حداکث -

،کفش آجدار.EN966مناسب،کله ایمنی و دارای استاندارد 
 مت بر ثانیه۳حداکث قدرت ترمال در مدت زمان آزمون -
 کیلومت در ساعت۲۰حداکث سعت باد در مدت زمان آزمون -
 ث�انیه۲۰فیگور اول : دو دور پیچ گ��ود از راس�ت ی�ا چ�پ و خ��روج در همن جه�ت شوع و خ��روج ب��دون ش�یرجه ب��ال،کل فیگ�ور از شوع ت��ا پای��ان بای��د زی�ر -

 مت. زمان پایان وقتی است که بال پایدارشده و مستقیم حرکت کند.۱۰۰باشد.ارتفاع از زمین هنگام خروج بالی 
۲۵فیگور دوم :یک دور گردش ورود از چپ یا راست بلفاصله گردش دیگر از جهت مخالف و خروج بدون شیرجه بال،زمان از هنگ�ام شوع ت�ا پای��ان کم�ت از -

 مت. زمان پایان وقتی است که بال پایدارشده و مستقیم حرکت کند.۱۰۰ثانیه، ارتفاع از زمین هنگام خروج بالتر از 
در هر پرواز فقط یکی از فیگورها انجام شود.-
 ثانیه نهایی مسیر مستقیم طی شود.Approach Landing  ، ۳ هنگام Finalدر مرحله -
 ماه نگهداری کند.۲ممتحن موظف است از هنگام تیکاف / مانورها / لندینگ فایلهای ویدئو تهیه کند و به مدت -
 این انجمن با موفقیت طی شده باشد.SIV باید طبق مستندات دوره  SIVدوره -
دوره ناوبری باید طبق مستندات دوره  ناوبری این انجمن با موفقیت طی شده باشد.-
 نقطه میانی )  بوده و حداقل دو سایت متفاوت باشد.۳ کیلومت( با بهینه سازی ۳۰مسافتهای طی شده باید بیش از -
 سال اعتبار دارد و پس از آن بررسی مجدد و تایید گردد.۲این مستند -
 – کپی گواهینامه قبلی ( متوسطه یا معادل آن ) با گذشت حداقل یک سال از تاریخ صدور ، فیش واری��زی، کپ��ی بیم��ه۳*۴ قطعه عکس ۲مدارک مورد نیاز: -

حوادث انفرادی و بیمه فدراسیون پزشکی ورزشی


