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LASKUVARJOLISENSSI- JA KOULUTTAJAKELPOISUUSHAKEMUS
Lehti
_____________________________

Jari
_________________________________________

Sukunimi

Etunimet

Testi
_____________________________

_________________________________________

Syntymäaika

Sähköpostiosoite

_____________________________

________________

______________________

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Lisenssin (A, B, C, D) uusijat: Uusi lisenssisi lomakkeella suoraan verkossa: https://rekisteri.ilmailuliitto.fi/

Hakemus koskee (X)

Merkinnät lisenssiin

A-lisenssi

A

B-lisenssi

B

C-lisenssi

C

D-lisenssi

D

Kuvunkäsittelykouluttajakelpoisuus

CC

Vapaapudotuskouluttajakelpoisuus

COACH

PL-hyppymestarikelpoisuus

SL-I

Novahyppymestarikelpoisuus

AFF-I

Tandemhyppymestarikelpoisuus

TAN-I

Uusi

Uusinta

✔
✔

Kokemus (lukumäärä kpl)

Viim. 12 kk aikana

✔
✔

Kokonaismäärä

sds

Laskuvarjohyppyjä
Kuvunkäsittelykursseja

CC

Vapaapudotuskouluttajan oppilaspudotuksia

COACH

PL-hyppymestarin oppilaspudotuksia

SL-I

Novahyppymestarin oppilaspudotuksia

AFF-I

Tandemhyppymestarin tandemhyppyjä

TAN-I

dsd

Vakuutan täyttäväni kokemus- ja terveydentilavaatimukset:

Jari Lehti
Päiväys: 2018.03.28 09:04:09 +03'00'
_______________________________________
Hakijan allekirjoitus
Digitaalinen allekirjoittaja: Jari Lehti

______________________
Paikka

____.____.20____
Päiväys

KOULUTUSPÄÄLLIKÖN, APULAISKOULUTUSPÄÄLLIKÖN TAI HYPPYMESTARIN LAUSUNTO:
Olen tarkastanut yllä mainitun koulutusorganisaatiossani (kerho) ____________________________________ toimivan
hyppääjän suoritukset ja näytteet. Esitän, että hänelle myönnetään haettu lisenssi ja/tai kelpoisuus.
____________________________________
KP:n, AKP:n, PLHM:n tai NHM:n allekirjoitus

TYHJENNÄ LOMAKE

____________________________________
Nimenselvennys

____.____.20____
Päiväys

LISENSSIEN JA KOULUTTAJAKELPOISUUKSIEN
HAKEMISOHJEITA
1. LISENSSI (A/B/C/D)
A.

Ensimmäistä kertaa lisenssiä hakiessasi tai korottaessasi lisenssin tasoa (esim. A  B)
pyydä lomakkeeseen koulutuspäällikön, apulaiskoulutuspäällikön tai hyppymestarin allekirjoitus.

B.

Samaa lisenssiä (A/B/C/D) uudistaessasi mene Ilmailuliiton verkkosivuille jäsenpalveluun
https://rekisteri.ilmailuliitto.fi/ ja täytä kohdat, joita kysytään kohdassa ”uusi lisenssi”. Samaa lisenssiä uudistaessasi kohdassa A vaadittua koulutuspäällikön, apulaiskoulutuspäällikön tai hyppymestarin allekirjoitusta ei siis tarvita. Vakuutat lomakkeella, että vaadittavat kokemus- ja terveydentilavaatimukset täyttyvät.

C.

Jos hakijalla on ennen 16.4.2012 myönnetty C- tai D-kelpoisuustodistus (ja viimeisen 12
kuukauden aikana on hypännyt vähintään 10 itseaukaisuhyppyä) oma allekirjoitus riittää.
Tällöin haetaan kokonaishyppymäärän edellyttämän tason mukaista lisenssiä.

D.

Jos edellisen 12 kk aikana ei ole kymmentä hyppyä, hyppääjä suorittaa puuttuvat hypyt
koulutusorganisaation valvonnassa. Lisenssihakemus tulee lähettää liittoon KP:n, AKP:n,
PLHM:n tai NHM:n allekirjoituksella.

E.

Lisenssin myöntäminen edellyttää, että kerho/koulutusorganisaatio on SIL ry:n jäsenmaksun maksanut jäsen ja tehnyt SIL ry:lle koulutusilmoituksen sekä hakija on SIL ry:n
jäsenmaksun maksanut jäsen.

2. KOULUTTAJAKELPOISUUDET
A.

Kouluttajakelpoisuutta (COACH, SL-I, AFF-I tai TAN-I) hakiessasi pyydä AINA koulutuspäällikön allekirjoitus.

B.

Kuvunkäsittelykouluttajan kelpoisuutta (Canopy Coach – CC) hakiessasi riittää oma allekirjoitus.

C.

Ensimmäistä kertaa vapaapudotuskouluttajakelpoisuutta (COACH) haettaessa on mukaan liitettävä kopio vapaapudotuskouluttajakurssin eksaminaattorin antamasta koulutustodistuksesta.

D.

Ensimmäistä kertaa hyppymestarikelpoisuutta (Static-Line Instructor – SL-I) tai novahyppymestarikelpoisuutta (Accelerated Freefall Instructor – AFF-I) haettaessa on mukaan
liitettävä kopio PL-hyppymestarikurssin eksaminaattorin tai novahyppymestarikurssin eksaminaattorin antamasta koulutustodistuksesta.

E.

Ensimmäistä kertaa tandemhyppymestarikelpoisuutta (Tandem Instructor – TAN-I) haettaessa on mukaan liitettävä kopio tandemhyppymestarikurssin eksaminaattorin antamasta koulutustodistuksesta ja lomake koulutusohjelman mukaisista suorituksista.

F.

Kelpoisuuden myöntäminen edellyttää, että kerho/koulutusorganisaatio on SIL ry:n jäsenmaksun maksanut jäsen ja tehnyt SIL ry:lle koulutusilmoituksen sekä hakija on SIL
ry:n jäsenmaksun maksanut jäsen.
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