Vastu võetud ELF juhatuse poolt 2013-02-13
Tiibvarjuri pädevuse määramise ja pädevustunnistuste väljastamise kord
1. Tiibvarjuri pädevus
1.1. Tiibvarjuri Eesti rahvuslikud pädevuskategooriad ja nendele vastavad rahvusvahelised
pädevuskategooriad on järgnevad:
Rahvuslik
EstPro-1

Rahvusvaheline
ParaPro-1

EstPro-2

ParaPro-2

EstPro-3

ParaPro-3

EstPro-4

ParaPro-4

EstPro-5

ParaPro-5

1.2 Tiibvarjuri koolituse ja pädevuse määramise algdokumendiks on:
FAI International Hang Gliding & Paragliding Commission (CIVL) – PARAPRO –
RECOMMENDED INTERNATIONAL PARAGLIDING STANDARDS OF SAFETY AND
TRAINING, 2008 Edition
1.3 Rahvusliku pädevuskategooria määramisel juhindutakse punktis 1.2 nimetatud dokumendis
esitatud nõuetest.
1.4 Sõltuvalt kohalikest geograafilistest iseärasustest arvestatakse EstPro pädevuse omistamisel ka
tiibvarju õhkuvintsimise meetodil (tow launch) ning dünaamikas (dynamic soaring) sooritatud
lende, mitte üksnes tavapäraseid jalgadelt stardiga (hill launch) sooritatuid.
2. Tiibvarjuri pädevuskategooria taotlemise kord ja kategooria omistamine
2.1 Tiibvarjur saab taotleda käesolevale korrale vastava pädevuskategooria omistamist ja vastava
pädevustunnistuse (EstPro, ParaPro) väljastamist peale vastava pädevuse omandamist.
2.2 Taotluse omistada tiibvarjurile pädevuskategooria esitab ELF juhatusele klubi, mille liige
taotleja on. Taotluse vorm on toodud Lisas 1.
2.3 Taotluse allkirjastab isik, kes vastutab klubis tiibvarjurite väljaõppe eest (koolitusülem).
2.4 Taotluse allkirjastaja vastutab ELF juhatusele korrektsete andmete esitamise eest ning kinnitab,
et ta on veendunud vastava tiibvarjuri taotletavas pädevuses.
2.5 Taotlused vaadatakse läbi ELF juhatuse volitatud isiku poolt.
2.6 ELF juhatuse poolt volitatud isik võib Estpro 5. kategooria taotlemisel nõuda täiendavaid
andmeid tiibvarjuri lennukogemuse kohta.
2.7 ELF juhatus peab arvet omistatud pädevuste ning väljastatud tunnistuste üle.
3. Rahvusvahelisi pädevussertifikaate tunnustatakse Eestis võrdselt Eesti rahvuslike
pädevussertifikaatidega sõltumata sellest, millises FAI liikmesriigis nad välja on antud.
4. ELF juhatus võib kehtestada rahvuslike ja rahvusvaheliste pädevustunnistuste (IPPI kaartide)
väljastamise eest tasu.
5. Käesolev kord jõustub alates selle vastuvõtmisest ELF juhatuse poolt.
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Eesti Lennuspordi Föderatsioon
Tiibvarjupiloodi pädevustunnistuse taotlemise vorm
Nimi
Sünniaeg
Rahvus
Kodakondsus
Elukoht
Kontaktandmed
Käesolevaga kinnitab ELF liikmesklubi, et see tiibvarjupiloot on täitnud alljärgnevale tiibvarjuri
pädevuskategooriale vastavad nõuded ning palume väljastada pädevustunnistus.
Pädevuskategooria Sooritamise kuupäev
EstPro-1
EstPro-2
EstPro-3
EstPro-4
EstPro-5

Taotlejal on olemas pädevustunnistus
Taotlejal on olemas IPPI kaart
(kustutada ebavajalik)

Jah - NR
Jah

Taotleme alljärgnevate tunnistuste väljastamist: (teha ristid sobivasse kasti) JAH
Rahvuslik pädevustunnistus
IPPI kaart
Klubi:
Koolitusülem:
Allkiri:
Kuupäev:

Ei
Ei

EI

