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Competition records 
0 Precisiespringen individueel: heren / dames *    (totale score na 10 ronden, cm.) 
0 Precisiespringen team: heren / dames  *     (totale score na 8 ronden, cm.) 
0 Formatiespringen FS-4: open / dames / indoor *    (score in een ronde, punten) 
0 Formatiespringen FS-8       (score in een ronde, punten) 
0 Formatiespringen VFS: open / indoor *     (score in een ronde, punten) 
0 Stijl: heren / dames *       (score over 5 ronden, tijd) 
0 Koepelformatie CF-4: rotatie / sequential *     (score in een ronde, punten) 
0 Koepelformatie CF-2 sequential      (score in een ronde, punten) 
0 Canopy Piloting: distance       (grootste afstand) 
0 Canopy Piloting: speed       (snelste tijd) 
0 Speedskydiving: heren / dames / junior *     (snelste tijd) 
0 Wingsuit: time        (snelste tijd) 
0 Wingsuit: distance       (grootste afstand) 
0 Wingsuit: speed        (grootste snelheid) 

 
Competition records die worden gevestigd tijdens een NKP behoeven niet door de sporter / team aangevraagd te worden. Deze worden 
automatisch door de Sportcommissie erkend.  

 
Performance records 
0 Precisiespringen: individueel / team / heren / dames *   (serie dead-centres + volgende score) 
0 Formatiespringen grootste formatie: open / dames * 
0 Formatiespringen grootste formatie sequential: open / dames * 
0 Koepelformatiespringen grootste formatie: open / dames * 
0 Formatiespringen VFS grootste formatie: head-up / head-down / open / dames * 
0 Formatiespringen VFS grootste formatie sequential: head-up / head-down / open / dames * 
0 Canopy Piloting: distance / speed *      (afstand / tijd) 
0 Wingsuit: langste vrijeval tijd      (langste tijd) 
0 Wingsuit: grootste formatie no grip 
0 Hoogtesprong hoogste exit: individueel / met - zonder drogue *  (hoogte, meters) 
0 Hoogtesprong langste vrijeval: lindividueel / met - zonder drogue *  (hoogte, meters) 
0 Snelheid vrije val: met - zonder drogue *     (maximale snelheid, km/uur) 
 
* omcirkel keuze 
 
Overige records 
0 Meeste sprongen in 24 uur (noot: geen officiële IPC categorie) 
 
Uitleg grootste formatie sequential (IPC SC section 5 para 3.3.5): tenminste 25% van de grootste nationale formatie (afgerond naar boven), 
minimaal 2 formaties, tenminste 35% van de personen in de eerste formatie moeten grip loslaten of losgelaten worden, of onderdeel zijn van een 
subgroep van niet meer dan 4 personen. Deze subgroep moet intact blijven tussen beide formaties. Geen enkele grip van deze 35% mag in de 
volgende formatie opnieuw genomen worden.  

 

Nationaal (records in de nationale intermediate / rookie / ESL categorieën kunnen niet worden aangevraagd)  
 
(team)naam:   -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(team)leden (evt. bijlage): -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
datum en plaats record:  -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
wedstrijd:   -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
score / tijd / afstand / formatie: -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Chief Judge:   -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aanvrager (ster):  -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Datum + handtekening:  -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De aanvraag dient altijd voorzien te zijn van een bewijsbijlage, zijnde een (kopie) scoresheet, foto, video, handtekeningen scheidsrechters, etc. De 
aanvraag dient te gebeuren binnen één (1) maand na het behalen van het record. Het record dient gevestigd te zijn volgens de op het moment van 
de prestatie geldende regels van de FAI sporting code, section 5.  
 
De KNVvL parachutespringen registreert geen aanvragen voor records in de nationale of rookie categorieën.  


