Nemzeti Ejtőernyős Minősítés
Jelentkezési lap
Nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni

Név: - ____________________________ NESZ azonosító - _____________
Cím: - ____________________________ Állampolgárság: - _____________

ELSŐ
JELENTKEZÉS
ESETÉN

_________________________________ Születési idő: - _______/____/____
_________________________________ Telefonszám - (__)_____________
_________________________________ Telefonszám - (__)_____________
Aláírás: -_____________________ E-mail: - __________________________
Nem : -_____ Súly (font): - _____ Súly (kg): - _____ Magasság: - ______ cm

KÉT
SZABVÁNYOS
IGAZOLVÁNYKÉP

Ejtőernyős klub: - ___________________________ Vércsoport: - _________
NEM / FAI / USPA : -

A

B

C



D NEM / FAI / USPA azonosító __________________

(Tapasztalt ejtőernyős esetén ha saját felszereléssel rendelkezik ki kell tölteni.)

Ugrásszám: -_____ Vészhelyzetek: -_____ Főernyő: -___________ Tartalékernyő: -____________
Tok: - __________________ AAD (X ha van):

Tartalékernyő hajtogatás

FOR FIRST
ideje: APPLICATION
- ____/____/____

Új jelentkezés (két ig.kép, 5.000 Ft átutalása):
vagy Módosítás (1.000 Ft átutalása) :
(Nemzeti Ejtőernyős Szövetség – 12100011-17868237 – közleménybe: NESZ azonosító)
MINŐSÍTÉS TÍPUSA
A MINŐSÍTÉS
B MINŐSÍTÉS
C MINŐSÍTÉS
D MINŐSÍTÉS

JELÖL

DÁTUM

OKTATÓ

ÉRTÉKELÉS

OKTATÓ : A MÉG NEM TELJESÍTETT MINŐSÍTÉSEKET ÁT KELL HÚZNI!
Ellenőriztem az ejtőernyős ugrókönyvét és a minősítéshez kapcsolódó egyéb követelményeket. Büntetőjogi
felelősségem tudatában igazolom, hogy maradéktalanul teljesítette a minősítéshez szükséges követelményeket.
Oktató __________________________ Aláírás: -_________________________ Dátum: ______/____/____

MEGJEGYZÉSEK: A KITÖLTÉSHEZ
1: - Csatolni kell két szabványos igazolványképet, melyek hátuljára nyomtatott nagybetűvel a nevet rá kell írni.
(Csak az első jelentkezésnél)
2: - A minősítést igazoló oktatónak mindenhol alá kell írnia .
3: - Nemzeti Ejtőernyős Minősítés csak a Nemzeti Ejtőernyős Szövetség tagjainak adható ki.
4: - Első kibocsájtás díja 5.000Ft, ami tartalmazza az “A” MINŐSÍTÉS díját. További minősítések díja 1.000Ft/minősítés.
6: - Ejtőernyős felszerelést csak abban az esetben kell megadni, ha SAJÁT felszereléssel rendelkezik az ugró.
7: - A nyomtatvány hátoldalán részletesen megtalálhatóak a minősítés teljesítéséhez szükséges feltételek.
8: - A nyomtatvány hibátlan kitöltése feltétele a minősítés kiadásának. A meg nem szerzett minősítéseket ÁT KELL HÚZNI!

SZÖVETSÉG TÖLTI KI

NEM__________

Adatbázis frissítve ____/__/__ Kibocsátó neve _____________________ Minősítés kiadva ____/__/__

Nemzeti Ejtőernyős Minősítés
Követelmények
A Nemzeti Ejtőernyős Szövetség (NESZ) által kiadott Nemzeti Ejtőernyős Minősítés
(NEM) igazolja, hogy az ugró teljesítette az “International Parachutist Certificate”-t amit
az “International Parachuting Commission (IPC) of the Féderation Aéronautique
Internationale (FAI)” állít ki.
A minősítés megszerzéséhez szükséges jártasságok:

‘A’ Minősítés: ‘Ejtőernyős’
1. 25 ejtőernyős ugrás.
2. 5 perc zuhant idő.
3. 5 formaugrás legalább két ugró bevonásával VAGY 5 “freefly” ugrás egy oktató felügyelete mellett.
4. Vizsgaugrás: Mindhárom tengely mentén tudatos forgás (szaltók, spirálok, orsók)
5. Főernyő hajtogatási képesség.
6. Legalább 10-szer egy 50 méteres körbe kell érkezni a földetéréskor.

‘B’ Minősítés: ‘Haladó Ejtőernyős’
1. 50 ejtőernyős ugrás.
2. 30 perc zuhant idő.
3. 10 sikeresen végrehajtott formaugrás (bekötéssel) VAGY 10 formációs “freefly” ugrás, melyből 5
ugrás legalább három ugró bevonásával történik.
4. Vizsgaugrás: Mindhárom tengely mentén tudatos forgás 30 másodpercen belül (szaltók, spirálok,
orsók)

‘C’ Minősítés: ‘Gyakorlott Ejtőernyős’
1. 200 ejtőernyős ugrás.
2. 1 óra zuhant idő.
3. 50 sikeresen végrehajtott formaugrás (bekötéssel) VAGY 50 formációs “freefly” ugrás, melyből 10
ugrás legalább négy ugró bevonásával történik.

‘D’ Minősítés: ‘Profi Ejtőernyős’
1. 500 ejtőernyős ugrás.
2. 3 óra zuhant idő.

Megjegyzések
Az ‘A’ és ‘B’ Minősítéshez szükséges, hogy minősített oktató igazolja le az ugrásokat.
A ‘C’ és ‘D’ Minősítéshez elegendő, hogy ugrásban részt vevők egyike igazolja az ugrást.
Vizsgaugrásról az oktatónak felvételt kell készítenie. Elfogadható formátumok 720p vagy 1080p. Ajánlott formátum a
1080p / 25.
A ’B’ Minősítéshez az oktatónak ellenőriznie kell (ugrásról készült videók megnézésével), hogy az ugró teljesítette az
előírt 5 db legalább négyfős ejtőernyős ugrást.
A ’C’ Minősítéshez az oktatónak ellenőriznie kell (ugrásról készült videók megnézésével), hogy az ugró teljesítette az
előírt 10 db legalább ötfős ejtőernyős ugrást.

A
Minősítés/Certiﬁcate/
Certiﬁcat/Certiﬁcado

B
Minősítés/Certiﬁcate/
Certiﬁcat/Certiﬁcado
Vezetéknév/Family name/Nom/Appelido

Keresztnév/Given name/Prénom/Nombre

Születési dátum/Date of birth/Date de naissance/
Fecha de nacimiento

C
Minősítés/Certiﬁcate/
Certiﬁcat/Certiﬁcado

Engedélyek
Endrosements
Approbation
Apoyo

A Nemzeti Ejtőernyős Szövetség (NESZ) által kiadott Nemzeti
Ejtőernyős Minősítés (NEM) igazolja, hogy az ugró teljesítette
az “International Parachutist Certiﬁcate”-t amit az
“International Parachuting Commission (IPC) of the Féderation
Aéronautique Internationale (FAI)” állít ki.
A minősítés megszerzéséhez szükséges jártasságok:
„A” Minősítés: „Ejtőernyős”
25 ejtőernyős ugrás.
5 perc zuhant idő.
5 formaugrás legalább két ugró bevonásával VAGY 5 „freeﬂy” ugrás egy
oktató felügyelete mellett.
Vizsgaugrás: Mindhárom tengely mentén tudatos forgás (szaltók,
spirálok, orsók).
Főernyő hajtogatási képesség.
10 földetérés a célkereszt 50 méteres sugarú körzetében.

„B” Minősítés: „Haladó Ejtőernyős”
50 ejtőernyős ugrás.
30 perc zuhant idő.
10 sikeresen végrehajtott formaugrás (bekötéssel), VAGY 10 „freeﬂy”
ugrás, melyből 5 ugrás legalább három ugró bevonásával történik.
Vizsgaugrás: Mindhárom tengely mentén tudatos forgás 30
másodpercen belül (szaltók, spirálok, orsók)

„C” Minősítés: „Gyakorlott ejtőernyős”
200 ejtőernyős ugrás.
1 óra zuhant idő.
50 sikeresen végrehajtott formaugrás (bekötéssel), VAGY 50 „freeﬂy”
ugrás, melyből 10 ugrás legalább négy ugró bevonásával történik.

„D” Minősítés: „Proﬁ ejtőernyős”

Nemzetiség/Nationality/Nationalité/Nationalidad

Aláírás/Signature/Firma

D

szám/number/número

Minősítés/Certiﬁcate/
Certiﬁcat/Certiﬁcado

500 ejtőernyős ugrás.
3 óra zuhant idő.

Az „A” Minősítéssel rendelkező ejtőernyős csak
formaugrásban vehet részt. Tapasztalt oktató felügyelete
mellett „freeﬂy” ugrást is végrehajthat.
A „B”, „C” és „D” Minősítéssel rendelkező személy szabadon
ugorhat.

Certiﬁcate requirements

Requisitos del certiﬁcado

Conditions d'obtention

”A” Certiﬁcate: ”Parachutist”

Certiﬁcado ”A” : ” Paracaidista”

25 freefall jumps
5 Minutes of Freefall time
5 formation jumps OR 5 freeﬂy jumps, involving at least
two participants and made under the supervision of an
instructor.

25 saltos en caida libre
5 minutos en caida libre
5 saltos en formación o 5 freeﬂy saltos, implicando por lo menos a dos
participantes y hecho bajo supervisión de un Intructor.

Certiﬁcat ”A” : ”Parachutiste”

Demonstration of control of body in freefall in all axes
(blackloops, turns, barrel rolls etc.)

Demonstración del control del cuerpo en caida libre en
todas los ejes (backloops, vueltas, barril, etc.)
Saber doblar el paracaidas principal.

25 sauts en chute libre
5 minutes de chute libre
5 saut en formation OU 5 sauts de freeﬂy, comprenant au moins deux
participants et eﬀectués sous le controle d'un Instructeur.
Prouvar la maitrise de son corps en chute libre selon tous
les axes (saltos, tours, tonneaux, etc.)

Nemzeti Ejtőernyős
Szövetség

Savour plier son parachute principal

Ability to pack a main parachute

Certiﬁcado ”B” : ” Paracaidista en caida libre”
”B” Certiﬁcate: ”Freefall Parachutist”
50 freefall jumps
30 Minutes of Freefall time
Successful completion of ten formation skydives, at least
ﬁve of which must involve a minimum of three
participants, OR ten formation freeﬂy jumps, at least ﬁve
of which must involve a minimum of three participants.

50 saltos en caida libre
30 minutos en caida libre
Participación a diez saltos en formación aprobados, pol lo menos cinco
de los cuales deben implicar a un minimo de tres participantes, o diez
saltos en formatión freeﬂy, por lo menos cinco de los cuales deben
implicar a un minimo de tres participantes.

Certiﬁcado ”C” : ” Paracaidista agguerido”
”C” Certiﬁcate: ”Experienced Parachutist”
200 freefall jumps
1 hour of Freefall time
Successful completion of ﬁfty formation skydives, at least
ten of which must involve a minimum of four participants,
OR ﬁfty formation freeﬂy jumps, at least ten of which
must involve a minimum of four participants.

200 saltos en caida libre
1 hora en caida libre
Participación a cincuenta saltos en formación aprobados,
pol lo menos deiz de los cuales deben implicar a un
minimo de cuatro participantes, o cincuenta saltos en
formatión freeﬂy, por lo menos diez de los cuales deben
implicar a un minimo de cuatro participantes.

Certiﬁcat ”B” : ”Parachutiste en chutre libre”
50 sauts en chute libre
30 minutes de chute libre
Participation á cinquante sauts en formation réussis, dont cinq au
moins avec trois participants minimum, OU dix sauts de
formation en freeﬂy, dont cinq au moins avec trois
participants minimum.

Certiﬁcat ”C” : ”Parachutiste conﬁrmé”
200 sauts en chute libre
1 heure de chute libre
Participation á cinquante sauts en formation réussis, dont
dix au moins avec quatre participants minimum, OU
cinquante sauts de formation en freeﬂy, dont dix au moins
avec quatre participants minimum.

Certiﬁcat ”D” : ”Parachutiste expérimenté”
”D” Certiﬁcate: ”Senior Parachutist”

Certiﬁcado ”D” : ”Paracaidista experimentado”

500 Freefall jumps
3 hours of Freefall time

500 saltos en caida libre
3 horas en caida libre

The ”A” Certiﬁcate holder may only participate in
formation skydiving or freeﬂy jumps under the
supervision of a qualiﬁed instructor.
”B” to ”D” Certiﬁcate holders may jump under self
supervision.

Los poseedores del certiﬁcato ”A” pueden participar
en los saltos en formación, o saltos en freeﬂy,
solamente bajo la supervisión de un Instructor.
Los poseedores de los cartiﬁcados ”B” o ”D” pueden
saltar bajo la supervisión de uno mismo.

500 sauts en chute libre
3 heures de chute libre

Les titulaires de certiﬁcat ”A” ne peuvent participer á
des sauts de freeﬂy, en formation, que sous le
controle d'un Instructeur.
Les titulaires des cartiﬁcats ”B” á ”D” peuvent sauter
sous leur propre responsabilité.

National Parachutist
Certiﬁcation
Certiﬁcat National de
Parachutiste
Certiﬁcado National de
Paracaidista

Szám/Number/Nombre/Número

A

Dátum/Date/Fecha

Szám/Number/Nombre/Número

B

Dátum/Date/Fecha

Szám/Number/Nombre/Número

C
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