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FAI brevet – FAI Sportlicentie
Je gaat valschermspringen in het buitenland of je wil deelnemen aan een officiële wedstrijd
of recordpoging in het buitenland.
Wat is het verschil tussen een FAI brevet en een FAI sportlicence, hoe kan je het
aanvragen, heb je het nodig...?
FAI staat voor Fédération Aeronautique Internationale. Dit is de organisatie die wereldwijd de
luchtsporten regelt. Niet alleen valschermspringen, maar ook motorvliegen, zweefvliegen,
parapente, ballonvaren ... In België is de Koninklijke Belgische Aeroclub (KBAC) lid van
deze organisatie. Het VVP is op haar beurt lid van de KBAC.
Wat is een FAI brevet (FAI licence = engelse vertaling)
Het FAI brevet is ontstaan in naam van de International Parachutist Commission (IPC) van
de FAI.
Dit internationaal brevet toont aan dat je een bepaalde ervaring, bekwaamheid hebt. Het
wordt in Vlaanderen uitgegeven door het VVP aan haar leden, in naam van het FAI.
Meer en meer DZ’s, zoals bv. Empuria Brava, vragen aan gastspringers dat ze een FAI
brevet kunnen voorleggen. Op andere DZ’s zal het toelaten de controle van je papieren
soepeler te laten verlopen.
De kwalificaties voor dit FAI brevet werden door de IPC alsvolgt vastgesteld (Sporting code,
Sectie 5, Hoofdstuk 2):
A:
25 vrije val sprongen
5 Min vrije val tijd
5 FS of 5 FF sprongen onder toezicht van een instructeur
Demonstreer volledige lichaamscontrole in vrije val (draaien, L + R draaien, salto’s,
tracking ...)
Zelfstandig een valscherm kunnen vouwen
10 precisielandingen van elk max. 50 m
B:
50 vrije val sprongen
30 Min vrije val tijd
Succesvol voltooien van 10 FS of 10 FF sprongen, waarvan tenminste minstens 5
sprongen met drie springers of meer.
C:
200 vrije val sprongen
1 uur vrije val tijd
Succesvol voltooien van 50 FS of 50 FF sprongen, waarvan tenminste minstens 10
sprongen met vier springers of meer.
D:
500 vrije val sprongen
3 uur vrije val tijd

Het FAI brevet aanvragen
Je vraagt dit brevet aan in jouw club. Op de site VVP www.valschermsport.be kan je bij
documenten
1. Aanvraagformulier FAI parachutistenbrevet
2. Inlegvel sprongboek brevetten
3. 2 recente pasfoto’s + € 20
Dien deze aanvraag ruim op tijd in. De aanvraag moet nagekeken en afgetekend worden
door de hoofd centrumleider van jouw club (niet door de dienstdoende instructeur). Deze of
jij stuurt de aanvraag door naar het VVP ter attentie van de technisch directeur. Je betaalt
eenmalig 20 €. Enkele weken later krijg je jouw FAI brevet. Onderteken dit onmiddellijk en
hou de papieren die erbij zitten bij voor de volgende aanvraag, indien je nog geen FAI D
brevet hebt. Je moet natuurlijk lid zijn van het VVP, mensen die bij een andere federatie een
opleiding genoten hebben moeten 2 jaar lid zijn om een brevet aan te vragen.
Een hernieuwing van het FAI brevet aanvragen
Je voldoet aan de eisen voor een hoger FAI brevet en wil bijgevolg je brevet laten
aanpassen. De nieuwe aanvraag wordt opnieuw door de centrumleider van jouw club
ondertekend. Deze stuurt de aanvraag, samen met je huidig FAI brevet, door naar het VVP.
Enkele weken later krijg je jouw aangepast FAI brevet. Je hoeft niets meer te betalen
hiervoor.
FAI sportlicentie (FAI sporting licence)
Indien je wil deelnemen aan een officiële wedstrijd zoals het WK of aan een officiële
recordpoging, dan moet je in het bezit zijn van een FAI sportlicence, enkel voor vernoemde
reden kan je een aanvraag doen. Deze sportlicentie is slechts geldig voor het kalenderjaar
waarin ze werd uitgeschreven. Ze moet aangevraagd worden via het VVP (technisch
directeur).
De nieuwe aanvraagprocedure van de FAI voorziet dat de aanvraag door de nationale
valschermfederaties wordt doorgegeven aan de FAI. Deze stuurt de aanvraag door naar de
nationale overkoepelende luchtsportafdeling. Concreet wil dit zeggen dat het VVP de
aanvraag verstuurt naar de FAI en dat deze de nodige documenten bezorgt aan de KBAC,
die de FAI sportlicentie vervolgens moet verwerken. Dit houdt in dat je vrij lang moet
wachten.
De FAI sportlicentie is gratis, je moet wel 3 jaar lid zijn van het VVP en in België wonen.
Als je nummers geregistreerd zijn bij het FAI krijg je uw kaartje.
Ga je via de Franstalige federatie naar het WK dan moet je bij de Franstalige federatie je
sportlicentie aanvrage.
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