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EXAMEN DE PILOT BIPLAÇA DE PARAPENT 2022 

 
 

1.- ORGANITZA 
Federació d'Esports Aeris Comunitat Valenciana 
 
2.- COL·LABORA. 
Club Parapent Santa Pola 
Examinador: David Castillejo Martinez (Instructor de Pilot Biplaça / TD1) 
 
3.- LLOC I DATA: dissabte 19 de Març de 2022 (dia de reserva: diumenge 20 de Març de 2022). 
Les proves teòriques es realitzaran en lloc per determinar. 
Les pràctiques s'utilitzaran els enlairaments de Santa Pola i Palomaret (Agost) 
 
4.- REQUISITS I TITULACIÓ A PRESENTAR. 
 
EDAT MÍNIMA: 16 anys amb autorització paterna 

FORMACIÓ ESPORTIVA: Títol de Pilot (Amb al menys 24 messos d’antigüedad) 
Curs de Pilot Biplaça de Parapent per escola reconeguda. 

AFILIACIÓ FEDERATIVA:  Llicència Federativa en vigor. 
SOL.LICITUD INGRÉS EXAMEN: Fitxa d’Alumne/a 

PAGAMENT: Justificant pagament inscripció 

 
5.- QUOTES. 
- IMPORT TAXA EXAMEN: 90,00 € 
- IMPORT EMISIÓ TITULACIÓ: 5,00€ 
Els imports se abonaran mitjançant transferència bancària al compte de la FDACV, (es poden abonar 
tots dos en una mateixa transferència): 
- CAIXA POPULAR ES74 3159 0026 1326 3644 7522  
Concepte: “Ex. Biplaça Parapent +núm. DNI”. 
 
6.- INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ. 
El termini d'inscripció finalitza el 16 de Març de 2022. Per a formalitzar la inscripció és necessari enviar, 
juntament amb la documentació, el justificant del pagament a l'e-mail de la Federació: 
fdacv@fdacv.com 

 Informació: David Castillejo. 966698385  
 Mail: club@parapentesantapola.es  

 
7.- MATERIAL NECESSARI. 
Cada alumne/a deu estar equipat/da amb l'equip complet de vol monoplaça i ràdio, i equip complet 
biplaça homologat (cadires, parapent i paracaigudes biplaça), almenys un per cada 2 alumnes. Cada 
pilot a examinar-se haurà de portar el seu passatger/a de vol, que, per motius d'assegurances, haurà de 
ser un altre/a pilot amb llicència Federativa en vigor. 
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8.- BASES DE L'EXAMEN PILOT BIPLAÇA 
EXAMEN TEÒRIC. 
La modalitat serà tipus Test i constarà de les següents seccions o matèries: Aerodinàmica, 
Meteorologia, pràctiques de Vol, dossier biplaça, normativa i legislació i espais aeris. 
S'haurà d'aconseguir un mínim d'encerts del 80% de les preguntes i de cada part individual. El no 
aconseguir aquest mínim implica la qualificació de ‘No Apte’. 
 
EXAMEN PRÀCTIC. 
Es remet a l'Annex IV d'habilitació Pilot Biplaça, publicat per la RFAE.  
El/la aspirant haurà de realitzar 2 vols en Monoplaça, i un mínim de dos vols en Biplaça.  
La pràctica de Biplaça serà executada amb un Passatger/a-Pilot Federat/a. 
La qualificació ‘APTE’, s'obtindrà amb un 80% de la puntuació màxima assolible en realitzar totes les 
fases que es detallen en l'anteriorment referit Annex IV. 
 
Aclariments: 
- Els dos vols en monoplaça consisteixen en un aterratge d'emergència immediat en menys de 60 seg. i 
la realització d'una barrina de més de 45º amb l'absolut control del/de la pilot.  
Si per circumstàncies especials (meteorologia inadequada, zona de vol no útil, etc.) no es poguera fer 
l'aterratge, aquesta prova se substituirà per una altra a criteri d'els/les examinadors/es. 
- Els/les pilots aspirants han d'estar en possessió del Títol de Pilot Parapent amb almenys 24 mesos 
d'antiguitat; així com, posseir tot l'equip necessari per a realitzar Biplaçes referit en el Reglament de 
Parapent. 
- Haver realitzat el curs de Pilot de Biplaça en una escola reconeguda per qualsevol Federació 
Territorial. 
 
9.- LLOC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES: 
Els centres per al període de pràctiques seran totes aquelles escoles reconegudes en qualsevol 
Federació Territorial i que estiguen actualment desenvolupant l'activitat de l'ensenyament de cursos 
biplaça. Els vols han d'estar signats per una escola o instructor/a biplaça. 
 

 

 

CARACTERÍSTIQUES 
DE LES PRACTIQUES: 
Escola de parapente 

 

 

 
Fer tasques relacionades directament amb les capacitats que es 
persegueixen amb els ensenyenaments del curs de pilot biplaça:  
 

- Realitzar el núm. de vols exigits (30 vols) 
- Tractar de manera adecuada als possibles passatgers/es. 
- Tindre seguretat en les explicacions i possibles preguntes del/de 

la o els/les passagers/es. 
- Vistiplau de l’escola/s on es va realizar les practiques.   

 
 

 

 
 

Signat: Luis Manuel Moreno Marinas 
President FDACV 
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SIGNAT: 

Alumne/a  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOL.LICITUD D’INGRÉS EXAMEN  

FITXA ALUMNE/A: EXAMEN PILOT BIPLAÇA PARAPENT 2022 

DADES PERSONALS DEL / DE LA SOL.LICITANT (A emplenar per l’alumne/a)  

NOM:  COGNOMS:  

D.N.I.:  DATA DE NAIXEMENT:  

LLICÈNCIA FEDERATIVA 
Nº:  

 TELÈFON:  

DOMICILI:   

C.P.  POBLACIÓ:  

PROVÍNCIA:  EMAIL:  

Data  Obtenció Títol de Pilot Parapent:   


