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П.І.Б.__________________________________________________________________________________________

Вік  ___________________________________________________________________________________________

Поштова адреса ________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________________ 

Домашній аероклуб______________________________________________________________________________

Загальна кількість стрибків _____________________________________________________

Кількість стрибків з Fire Tandem _________________________________________________

Кількість стрибків з Fire Tandem протягом минулого року_____________________________

Медична довідка (будь ласка, додайте копію)______________________________________

Я засвідчую, що вся інформація, вказана в даній формі є дійсною 

(підпис) (дата)

Відомості про відновлювальні тренувальні стрибки (у разі необхідності)

1
2
3
4
5

Дата ЛА Ім’я пасажира Підпис та коментар екзаменатора

Підпис екзаменатора 

Дата

SKYWIDESYSTEMS

Сторінка 1 з 2

Засвідчується тандем-екзаменатором SkyWideSystems,
SWS Fire Tandem або власником парашутної системи Fire Tandem

Сертифікований інструктор має навички, відповідні мінімальним кваліфікаційним вимогам. Для отримання актуальної інформації стосовно статусу інструктора, зв'яжіться з нами: +38(067)404 00 office@sws.aero Україна, Київ 02175, а/с 77
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Порядок відновлення ліцензії
Рейтинг тандем-інструктора/тандем-екзаменатора має поновлюватися щороку.
Для відновлення тандем-інструктор повинен відповідати вимогам, зазначеним в таблиці.

Проміжок часу Досвід тандем-інструктора
до 500 стрибків

Досвід тандем-інструктора 
понад 500 стрибків

Перерва до 1 місяця

Мінімум 1 тандем-стрибок на
місяць, мінімум 15 тандем-
стрибків на рік.

Перерва до 3 місяців

Під контролем іншого ТІ, 
виконати мінімум 1 тренувальний 
стрибок з досвідченим
спортсменом (понад 100 стрибків) 
у якості пасажира

Мінімум 1 тандем-стрибок на
3 місяці, мінімум 15 тандем-
стрибків на рік.

Перерва від 3 до 6 місяців

Під контролем іншого ТІ, 
виконати мінімум 2 тренувальні 
стрибки з досвідченим
спортсменом (понад 100 стрибків)
у якості пасажира. Один із стрибків 
може виконуватися соло. 

Під контролем іншого ТІ, 
виконати мінімум 1 
тренувальний стрибок з 
досвідченим спортсменом 
(понад 100 стрибків)
у якості пасажира.

Перерва від 6 до 12 місяців

Під контролем іншого ТІ, 
виконати мінімум 3 тренувальні 
стрибка з досвідченим
спортсменом (понад 100 стрибків)
у якості пасажира. Один із 
стрибків може виконуватися соло.

Під контролем іншого ТІ, 
виконати мінімум 2 тренувальні 
стрибки з досвідченим
спортсменом (понад 100 стрибків)
у якості пасажира. Один із стрибків 
може виконуватися соло.

Перерва понад рік Ресертифікація Ресертифікація

Додатковий наземний інструктаж перед відновлювальними стрибками є обов’язковим для 
тандем-інструктора:
В разі відповідності усім вищезазначеним вимогам:
- Заповнити форму та підписати її у тандем-екзаменатора або власника тандем-системи.
- Надіслати форму, копію дійсної медичної довідки та оплату за оновлення ліцензії SWS Academy.

Ми радимо вам зберігати у себе копії документів на випадок, якщо вони загубляться під час 
пересилки. Зверніться до SWS Academy, якщо ви не отримали оновлену ліцензію протягом 2 тижнів. 
Виконання стрибків з простроченою ліцензією прирівнюється до стрибків без ліцензії і є нелегальним.
Незаповнені документи не розглядатимуться.

Tренувальні стрибки
Парашутиста, який виконує роль тандем-пасажира, необхідно проінструктувати стосовно дій в
особливих випадках під час виконання тандем-стрибка. 
Кандидат повинен продемонструвати здатність контролювати положення під час падіння під дрогом і 
виконати мінімум 1 оберт на 360 градусів, а також продемонструвати імітацію застосування усіх 
приводів. Під час тренувального стрибка кандидат повинен виконати стабільне відділення з висоти 
понад 2300 метрів, розкрити дрог протягом 5 секунд після відділення та витягнути реліз дрога до 
висоти 1700 метрів.
Приземлення в межах майданчика розміром 50х50 метрів має бути комфортним та м’яким.

Academy

The holder of the Certificate meets all the requirements for the initial rating.For the up-to-date information about the status of SWS Academy instructional rating, contact SWS Academy +38(067)404 00 16, office@sws.aero p.o. box 77, 02175 Kyiv, Ukraine 
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