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H FAI IPPI Card (International Pilot Proficiency Identification Card) είναι η διεθνούς αποδοχής
κάρτα της FAI που πιστοποιεί το επίπεδο του πιλότου/χειριστή Α/Π με βάση το διεθνές
πρότυπο εκπαίδευσης ParaPro. Εκδίδεται απο την Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ). Μαζί τε το δίπλωμα
του πιλότου, που εκδίδεται απο την ΕΑΠ-ΕΛΑΟ, είναι απαραίτητο έγγραφο που σε κάθε
περίπτωση θα σας ζητηθεί αν θελήσετε να πετάξετε στο εξωτερικό.

"Τhe IPPI Card provides a standard reference by which all national rating programs may
be compared. When you travel abroad this card, together with your national rating card,
will identify your pilot skills. It gives flying site managers, instructors and others
responsible for paragliding flight operations an easy way of verifying your pilot
experience level prior to approval of flight activities. The ParaPro stage on your card
reflects your pilot proficiency The card is valid only together with a current national
licence or rating card. Please note that the IPPI card does not give you any insurance
cover. Please also remember that your flight safety is ultimately your own responsibility.
We recommend that you always fly conservatively both regarding the conditions you
choose to fly in and the safety margins you allow in your flying. Even when you have
reached the highest stage in ParaPro system there is still a lot to be learned and
experienced."

THE 5 STAGES

1,2. Altitude gliding/ Orange -Student

3. Ridge Soaring/ Green -Club Pilot

4. Thermal Soaring Blue- Pilot

5. Cross Country Brown- Experienced Pilot
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Αναλυτικά όλη η ενημέρωση στο website της FAI

Για την έκδοσή της ο αθλητής πρέπει να ζητήσει απο το σωματείο του να στειλει στην
Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς : eapelao@gmail.com
1. αίτημα έκδοσης IPPI Card όπου θα καταγράφονται αναλυτικά: ον/νυμο σε ελληνικους
και λατινικούς χαρακτήρες και Ταχ. Δ.νση του αθλητή. Η ΕΑΠ σύμφωνα με τα αρχεία της,
πιστοποιεί το επίπεδο του πιλότου και προωθεί το αίτημα στην ΕΛΑΟ.
2. απαιτείται παράβολο 20ευρώ το οποίο κατατίθεται στον λογαριασμό της ΕΛΑΟ ALPH
A
BA
NK
23500-200-200-3256 και το ΙΒΑΝ είναι
GR
74-0140-2350-2350-0200-2003-256
και στην οποία θα αποστέλλεται το αποδεικτικό κατάθεσης στο
elaoinfo@elao.gr

Η ΕΛΑΟ, κατοπιν αυτών, προχωρεί στην έκδοση της κάρτας και την ταχυδρομική αποστολή
της.
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