CONVOCATÒRIA EXAMEN PILOT DE PARAMOTOR 2020
1.- ORGANITZA:
Federació d’Esports Aeris de la Comunitat Valenciana.
2.- DATA I LLOC: dissabte 26 de setembre de 2020. (dia de reserva: Diumenge 27 de setembre de 2020.)
- Pràctica: Camp de Vol de Villena, Alacant, 8.00 h.
- Teoria: A determinar, En finalitzar sessió pràctica (sobre les 12.00 h.)
3.- MODALITATS:
- Paramotor (enlairament a peu).
- Trike / ParaTrike (enlairament en carret).
NOTA: segons el reglament vigent, no hi ha distinció entre aquestes 2 modalitats, pel que s'examinarà
indistintament qualsevol de les 2 modalitats.
4.- EXAMINADOR:
David Castillejo Martínez (Tècnic Esportiu de Paramotor).
5.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.
Per a poder presentar-se a l'examen, els/les interessats/des hauran de complir amb els requisits de l'actual
reglament de Paramotor de la FDACV (Secció 3a – Títol 3r) i hauran de remetre a aquesta Federació abans del
dia 24 de setembre de 2020, la següent documentació:
1. Sol·licitud d'ingrés a l'examen, degudament emplenada.
2. Certificat del curs d'Iniciació al Paramotor per una Escola reconeguda.
3. Llibre de vol acreditant almenys 50 vols i un mínim de 25 hores de vol en total, almenys, els primers 25 vols i
15 hores signades per un/a instructor/a reconegut/da per la FDACV o RFAE.
4. Fotocòpia del DNI.
5. Llicència Federativa 2020 en vigor.
6. Resguard d'ingrés de l'import de la inscripció.
La documentació haurà de remetre's a:
FEDERACIÓ ESPORTS AERIS COMUNITAT VALENCIANA
Avinguda de la Constitució, 260 baix esq. 46019 VALÈNCIA
Email: fdacv@fdacv.com
6.- TAXA D'EXAMEN.
L'import d'inscripció serà de 60 € que s'ingressaran en el compte de la Federació:
- BANC SABADELL ES02-0081-5502-1500-0109-0417
- CAIXA POPULAR ES074-3159-0026-1326-3644-7522
Concepte: “Examen Pilot Paramotor + Nom i cognoms”.
En cas de no haver-hi un mínim de 3 aspirants, la convocatòria serà ajornada, en aqueix cas, l'import ingressat
serà retornat als/a les inscrits/es.
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7.- MATERIAL NECESSARI.
Heu de presentar-vos amb el material complet de vol: Paramotor, Trike (si és el cas), vela, paracaigudes
d'emergència, ràdio, casc, botes, … (tot això degudament homologat, comprovat i en perfecte funcionament).
L'examen teòric estarà basat en el Manual de Paramotor de l'Editorial Perfils, constant dels següents blocs:
- Aerodinàmica.
- Meteorologia.
- Normativa de vol i Reglament de la Federació (disponible en www.fdacv.com).
- Equip i material de vol.
- Tècnica de vol i pilotatge.
- Espais Aeris.
Per a més informació: club@parapentesantapola.es o Tel.: 608039800.

Signat: Luis Manuel Moreno Marinas
President FDACV
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