
SLEZSKÝ AEROKLUB ZÁBŘEH

PARAODBOR

rok 2020

Příjmení: Jméno:

Bydliště (ulice, číslo):

Město: PSČ:

Datum narození:

Telefon: Email:

Kategorie (Ž-D): Počet seskoků celkem: Počet seskoků v tomto roce:

Číslo průkazu: Platnost průkazu: Platnost lékařské prohlídky:

Hlavní padák:

Záložní padák: Platnost zabalení ZP: Přístroj:

Pojištění padáku (pojišťovna):

kat. Ž, A, B – instruktor / podpis:

Potvrzuji, že:

- používám výstroj a techniku, která je v dobrém technickém stavu a je schválená pro použití

- jsem držitelem platného průkazu parašutisty 

- mám platné lékařské potvrzení pro výkon parašutistické činnosti a platné pojištění padáku

- seskoky vykonávám dobrovolně a na vlastní zodpovědnost

- jsem obeznámený a jsou mi jasné podmínky a předpisy pro vykonávání seskoků na letišti Zábřeh u Hlučína

- PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY UVEDENÉ ÚDAJE JSOU PRAVDIVÉ

- Prohlašuji, že já ani moji zákonní zástupci nebudou v případě mého zranění, smrti, nebo jiného poškození zdraví 

požadovat náhradu od organizátora seskoků, ani od Aeroklubu ČR

Datum: Souhlasím, podpis:

Speciální oprávnění:

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ



SLEZSKÝ AEROKLUB ZÁBŘEH

PARAODBOR

rok 2020

Seskoky smějí provádět:

Sportovci a studenti

–             každý sportovec musí být držitelem platného průkazu parašutisty

–              cizí státní příslušníci musí být držitelé platné parašutistické licence jiného státu

Registrace

–             vyplnění registračního formuláře

–             obeznámení se s podmínkami pro seskoky

–             potvrzení svým podpisem, že podmínkám pro seskoky parašutisty rozumí a bude je dodržovat

Držitelé kategorie „Ž“, „A“, „B“

Držitelé kategorie „Ž“ a „A“ musí mít při seskoku:

–             

–             

–             nůž, pevnou přilbu a pevnou obuv, popřípadě brýle

Držitelé kategorie „B“ musí mít při seskoku:

–             

–             při seskocích s výdrží 10 - 30s výškoměr, nad 30s výškoměr a signalizátor výšky

–             nůž, pevnou přilbu, nebo kuklu, sportovní obuv, popř. brýle

Držitelé kategorie „C“, „D“

Při dodržení bezpečnostních předpisů vydaných organizátorem mohou seskoky provádět bez dohledu instruktora

Držitelé kategorie „C“ a „D“ musí mít při seskoku:

–             padák v dobrém technickém stavuj, záložní padák musí být zabalen kvalifikovaným baličem

–             při seskocích s výdrží 10 - 30s výškoměr, nad 30s výškoměr a signalizátor výšky

–             nůž, pevnou přilbu, nebo kuklu, sportovní obuv, popř. brýle 

–            držitelé kategorie „C“ a vyšší si o použití zabezpečovacího přístroje rozhodují sami

Meteorologické podmínky vykonávání seskoků:

–             držitelé kategorie „Ž“ mohou seskoky provádět do 6 m/s

–             při použití kruhového záložního padáku jsou seskoky povolené do 9 m/s

–             při použití záložního padáku typu křídlo jsou seskoky povolené do 11 m/s

Výška otevření hlavního padáku:

–             držitelé kategorie „A“, „B“ a nižší při volném pádu – 800 m

–             držitelé kategorie „C“ a vyšší při normálním průběhu otvírání – 600 m

–             tandemové seskoky – 1.500 m

V případě porušení uvedených pravidel má organizátor právo vyloučit Tě z provozu!!!

sportovci plnící podmínky kategorie „A“ musí mít při seskocích s výdrží 10 - 30s stopky nebo 

výškoměr, nad 30s výškoměr a signalizátor výšky

padák v dobrém technickém stavuj, záložní padák musí být zabalen kvalifikovaným baličem a 

vybavený záchranným přístrojem

Seskoky se vykonávají dle směrnice V-PARA 1, V-PARA 2, a níže uvedených podmínek stanovených 

organizátorem.

Podmínky vykonávání seskoků na letišti Slezského aeroklubu Zábřeh

Seskoky mohou provádět jen pod přímým dohledem svého instruktora. Instruktor svým podpisem v knize 

seskoků potvrdí odpovědnost za žáka.

padák v dobrém technickém stavuj, záložní padák musí být zabalen kvalifikovaným baličem a 

vybavený záchranným přístrojem


