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П О Л О Ж Е Н Н Я  
про порядок видачі Спортивної ліцензії FAI 

 
1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до рішення Ради ВГО “ФПС України” від 
26 квітня 2013 року та визначає порядок, умови та вимоги, які спортсменам 
необхідно виконати для отримання Спортивної ліцензії Міжнародної авіаційної 
федерації (в подальшому – FAI). 

1.2. Спортивна ліцензія FAI підтверджує кваліфікацію спортсмена та дає йому право на 
участь у спортивних заходах, що проводяться під егідою FAI.  

1.3. Спортивна ліцензія FAI видається спортсменам, котрі заявлені до участі у 
міжнародних змаганнях з парашутного спорту за планом FAI, або отримали 
персональне запрошення організаторів спеціальних спроб для встановлення 
рекордів світу та/або Європи. 

1.4. Термін дії Спортивної ліцензії FAI – один календарний рік. Термін дії Спортивної 
ліцензії FAI може бути поновлений на один календарний рік шляхом видачі марки 
FAI відповідного року за умови виконання спортсменом п. 1.3.,  2.1. та 2.2. цього 
Положення. 

1.5. Спортивні ліцензії FAI видаються ВГО “ФПС України” спортсменам-
парашутистам, членам ФПСУ на підставі повноважень, отриманих від 
повноважного представника FAI в Україні – Федерації авіаційного спорту України 
(ФАС України). 

 

2.  Вимоги для видачі Спортивної ліцензії FAI 
2.1. Спортивна ліцензія FAI видається спортсменам, які: 

2.1.1. є громадянами України або постійно проживають на території України; 
2.1.2. є членами ВГО “ФПС України”; 

2.1.3. включені до офіційної заявки на участь у міжнародних змаганнях з парашутного 
спорту за планом FAI або отримали персональне запрошення організаторів 
спеціальних спроб для встановлення рекордів світу та/або Європи; 

2.1.4. для участі у міжнародних змаганнях, які проводяться згідно з планом FAI - 
володіють Сертифікатом парашутиста не нижче класу “С” з відповідної дисципліни 
парашутного спорту; 

2.2. Для участі у спеціальних спробах для встановлення рекордів світу та/або Європи - 
володіють Сертифікатом парашутиста не нижче класу “С” з відповідної дисципліни 
парашутного спорту та виконали не менше 500 стрибків з парашутом. 

 

 



3. Умови видачі Спортивної ліцензії FAI 
3.1. Спортивна ліцензія FAI видається спортсменам за поданням голови профільного 

Комітету ФПСУ на підставі особистої заяви спортсмена на ім’я Президента ФПСУ. 

3.2. Перелік документів, необхідних для видачі Спортивної ліцензії FAI: 
3.2.1. заява спортсмена встановленого зразка на отримання Спортивної ліцензії FAI 

(додаток 1); 
3.2.2. подання голови профільного Комітету ФПСУ; 

3.2.3. копія Сертифіката парашутиста; 
3.2.4. копія офіційної заявки для участі у міжнародних змаганнях за планом FAI або 

копія персонального запрошення організаторів заходу для участі у спеціальних 
спробах для встановлення рекордів світу та/або Європи; 

3.2.5. анкета за встановленим зразком з особистими даними в електронному вигляді для 
подальшого подання через ФАС України до FAI; 

3.2.6. копія першої сторінки закордонного паспорта; 
3.2.7. кольорову фотокартку (розміром 3,5 х4,5 см). 

3.3. Документи для видачі Спортивної ліцензії FAI розглядаться протягом 20 
календарних днів. За результатами розгляду Виконком готує проект 
Розпорядження Президента ФПСУ про видачу або відмову у видачі Спортивної 
ліцензії FAI та письмово повідомляє про відмову профільний Комітет, що порушив 
клопотання про видачу Спортивної ліцензії FAI. 

3.4. Підставою для відмови у видачі Спортивної ліцензії FAI є: 

3.4.1. виявлення недостовірної інформації в документах, які подано для отримання 
Спортивної ліцензії FAI; 

3.4.2. невиконання вимог цього Положення; 
3.4.3. дискваліфікація спортсмена. 
 

4. Порядок позбавлення Спортивної ліцензії FAI 
4.1. Спортсмен може бути позбавлений Спортивної ліцензії FAI у випадках: 

4.1.1. виявлення в подальшому недостовірної інформації в документах, поданих для 
отримання спортивної ліцензії FAI; 

4.1.2. дискваліфікації спортсмена. 
4.2. Розгляд питання про позбавлення спортсмена Спортивної ліцензії FAI 

оформлюється рішенням Ради ВГО “ФПС України” з подальшім направленням 
цього Рішення до ФАС України. 

 
5. Права та обов'язки спортсменів щодо володіння Спортивною ліцензією FAI 

5.1. Спортсмени мають право: 
5.1.1. брати участь у міжнародних змаганнях за планом FAI згідно з поданими 

офіційними заявками; 
5.1.2. брати участь у спеціальних спробах для встановлення рекордів світу та/або Європи 

з відповідної дисципліни парашутного спорту згідно з персональними 
запрошеннями організаторів заходу. 

5.2. Володарі Спортивної ліцензії FAI зобов'язані: 



5.2.1. дотримуватись вимог чинного законодавства України, беззастережно виконувати 
вимоги Кодексу FAI, Правил і Регламенту змагань FAI та ВГО “ФПС України”, 
загальних положень спортивної етики у стосунках із суддями, обслуговуючим 
персоналом, іншими учасниками змагань, глядачами; 

5.2.2. вести і пропагувати особистим прикладом здоровий спосіб життя. 

 
6. Прикінцеві положення 

6.1. Спортсменам, які раніше володіли спортивною ліцензією FAI та не брали участі в 
змаганнях та спеціальних спробах для встановлення рекордів світу та/або Європи 
під егідою FAI в поточному році, за їх особистим зверненням до Виконкому ФПСУ 
видається марка FAI після завершення поточного календарного року за умови 
дотримання вимог статті 2 цього положення. 

6.2. Призери та Рекордсмени світу і Європи, а також Судді FAI поточного року на їх 
особисте звернення забезпечуються марками FAI Виконкомом ФПСУ. 



Додаток № 1 
до Положення про Порядок 

видачі Спортивної ліцензії FAI 
 

 Президенту ВГО “Федерація 
парашутного спорту України” 

______________________________________ 
(П. І. Б.) 

 
члена ФПСУ з _____________ року 

_____________________________________ 
(від кого - П. І. Б.) 

_____________________________________ 
(адреса проживання, тел.) 

e-mail _______________________________ 
 

ЗАЯВА 

 
Прошу видати мені Спортивну ліцензію FAI з метою участі в _____________________ 

________________________________________________________________________________

_ з парашутного спорту згідно з поданими документами. 

До заяви додаю: 

1. копію Сертифіката парашутиста; 
2. копію офіційної заявки (запрошення), що підтверджує участь у заходах (в разі 
необхідності); 

3. копію першої сторінки закордонного паспорта; 

4. кольорову фотокартку (розміром 3,5 х4,5 см). 
 

дата (підпис) 

 


