COMITÊ DE PARAQUEDISMO CLÁSSICO
I COPA BRASIL DE PRECISÃO DE ATERRAGEM - 2017
SERRA DO CIPÓ - MG 03, 04 E 05 DE AGOSTO 2017
Boletim Informativo 01
1. FINALIDADE, LOCAL E DATA:
Regulamentar as provas e as atividades a serem desenvolvidos na I Copa de Precisão de
Aterragem – PAI versão 2017, a ser realizado no Aeroporto da Serra do Cipó, Endereço: MG 010 Km 79,5,
Jaboticatubas - MG, no período de 03 a 05 de Agosto de 2017. Competição constante do calendário Oficial
da CBPq..
2. OBJETIVOS:
1. Determinar os campeões da Copa de Precisão de Aterragem individual (Sênior, Intermediário e
Iniciante);
2. Estabelecer recordes brasileiros e latino-americanos de Precisão;
3. Promover e desenvolver as modalidades em disputa;
4. Apresentar uma imagem atrativa dos saltos de competição e padrões (pontuação) para os
competidores, expectadores e mídia;
5. Compartilhar ideias e estreitar laços de amizades entre os atletas de PAI, árbitros e pessoal de apoio;
6. Proporcionar ainda a todos os participantes, a troca de experiências, conhecimentos e informações;
7. Aprimorar métodos e práticas de julgamento;
9. Estabelecer pontuação para o ranking brasileiro de Precisão de Aterragem e selecionar os atletas que
representarão o Brasil nos Campeonatos e competições Internacionais da disciplina em 2018.
3. REALIZAÇÃO:
A. Detalhes técnicos:
1. Diretor: A definir
2. Juiz Chefe: A definir
3. Juiz da Prova: a definir
4. O apoio aéreo será da aeronave Cessna 182 PT-BOI da Escola Avis Rara Paraquedismo; Haverá
saltos de treinamento dos dias 31 de julho a 02 de agosto no valor de R$60,00(sessenta reais) a 4000ft.
5. Preço da vaga para a competição a 4000ft, R$60,00(sessenta reais).
6. A taxa de inscrição para a participação na Competição será R$ 200,00(duzentos reais), por pessoa até
o dia 24 de julho de 2017.
7. O valor da taxa de inscrição cobre a premiação, do 1º, 2º e 3º colocado de cada categoria( sênior,
inter e iniciante) , camisa do evento, sorteio de brindes e churrasco de confraternização que será
realizada no final do evento; nela NÃO estão incluídos os custos referentes à vagas nas aeronaves.
OS SALTOS DE TREINAMENTO E RESALTOS, SE FOR O CASO, SERÃO PAGOS A PARTE.
- Maiores detalhes
rochadpr@gmail.com

sobre

estes

pagamentos

podem

ser

conseguidos

através

do

e-mail:

OBS: Acompanhantes poderão participar do evento com taxa de 100(cem reais) incluso camisa do
evento, sorteio de brindes e churrasco de confraternização.
8. Número de rodadas:
A) Sênior e Intermediário: será de 08 (oito), mais uma semifinal e uma final (para a Precisão de
Aterragem Individual); o Campeonato será considerado válido com a realização mínima de
duas (2) rodadas completas;
Iniciante: será de 04 (quatro), mais uma semifinal e uma final (para a Precisão de Aterragem
Individual); o Campeonato será considerado válido com a realização mínima de duas (2)
rodadas completas;

OBS: Os Árbitros Regionais, CBPq, COLPAR e FAI de Precisão de Aterragem que comparecerem,
desde que presentes a reunião dos juízes, poderão atuar no campeonato sob a orientação e direção do
Juiz Chefe e do Juíz da Prova
B. Categorias, provas e regulamentos:
Deverá ser respeitado o tempo mínimo 30 (trinta) minutos de solo entre os saltos de uma mesma equipe.
- A competição na categoria Sênior é que permite pontuação para o ranking 2018.
- Todos os competidores deverão estar regularizados com a CBPq.
- Desde que existam 3 ou mais competidores, serão três as categorias em disputa: Iniciante, Intermediário
e Sênior, conforme resolvido na reunião aberta do CPC em Passo Fundo/RS.
- Iniciante: Velames com área de 210ft2 ou maior em alvo de 15m.
- Intermediário: Velames de precisão (Zero, Foil, Classic ou afins), com média individual do último
campeonato válido igual ou superior a 2m, em alvo do colchão, com medição até 15m. (Os atletas com
média individual do último campeonato válido inferior, a 2m, deverão se inscrever na categoria Sênior);
- Sênior: Velames de Precisão (Zero, Foil, Classic ou afins), com média individual do último campeonato
válido, inferior a 2m, em alvo do colchão, mosca de 2cm, com medição até 19cm.

C. Inscrição:
1. A taxa de inscrição tem os seus valores correspondentes acima determinadas;
2. A taxa de inscrição só será válida quando efetivamente realizada nos caixas dos Bancos ou por
transferência eletrônica para a conta corrente assinalada neste Boletim Informativo;
3. De qualquer maneira, deverão ser procedidas as inscrições preliminares dos que desejarem participar
da competição, a fim de que o Organizador possa se organizar com relação as premiações para os três
primeiros colocados de cada categoria ou prova.
4. Esta inscrição deverá estar confirmada até o dia 18 de julho de 2017 e a taxa poderá ser paga até o dia
24 de julho.
5. A inscrição deve ser feita no formulário correspondente, anexo ao final deste Boletim.
6. O formulário deve ser todo preenchido e enviado para o organizador.
7. O comprovante de depósito deverá ser enviado assim que feito, para comprovação da inscrição
Organizadores:
Gerson Alves Ferreira Filho e Diogo Pereira Rocha
CBPq: 86454B
CBPq:84234B
+55 21 96929-7568
+55 21 96944-4270
gersonfab07@gmail.com
rochadpr@gmail.com
ATENÇÃO – Todos competidores deverão portar as competentes licenças esportivas CBPq válidas.
Banco Santander: Agência: 3823 Conta corrente: 01088682-3 em nome de Diogo Pereira Rocha CPF:
128.124.847-99.

Em caso de não serem completadas as rodadas pagas, os valores correspondentes serão
devolvidos aos envolvidos.

D. Programa Tentativo

DATA

HOR
A

OCORRÊNCIA

PARTICIPAÇÃO

31/07/2017
segundafeira
01/08/2017
terça-feira
02/08/2017
quarta-feira

03/08/2017
quinta-feira

06:00
as
18:00h
08:00
as
18:00h
08:00
as
18:00h

Descolamento, Montagem da área e
Saltos de Treinamento

Saltos de Trenamento

Atletas

Saltos de Treinamento

Atletas

07:30

Reunião Preparatória

08:30
as
18:00h

Saltos de Competição

04/08/2017
sexta-feira

08:00
as
18:00h

05/08/2017
Sábado

08:00
as
18:00h

06/08/2017
Domingo

08:00
as
16:00h

Logístico/Atletas

Saltos de Competição, Semi final, final, desempates,
completar rodadas mínimas, Cerimônia de Premiação e
Encerramento.
Churrasco de confraternização.
DIA RESERVA EM QUE PODE SER REALIZADO CONFORME
DIA 05 ago, COM MODIFICAÇÃO DOS HORÁRIOS: 08:00
AS 10:00 Saltos de competição, 10:30 AS 12:00
DESEMPATES, SEMI FINAL, FINAL E RODADAS MÍNIMAS
13:30 PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO E CHURRASCO DE
CONFRATERNIZAÇÃO.
Retorno

Dir/Atletas/Ap Aéreo
TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

E. Regulamentos válidos
Nesta competição serão válidos o Regulamento Brasileiro do Paraquedismo Desportivo (Legislação no
portal da CBPq na Internet), combinado com o Regulamento Específico para o Paraquedismo Clássico
Brasileiro, e o que for acordado na Reunião Preparatória.
F. Protestos:
Cada protesto (recurso) deverá ser encaminhado ao Júri da competição, via Juiz Chefe, e deve estar
acompanhado de uma taxa de R$ 100,00 (cento reais), para a CBPq. No caso do atleta conseguir parecer
favorável ao seu recurso, esse valor lhe será devolvido.
G. Casos omissos
Os casos omissos serão avaliados e resolvidos por uma Comissão composta
CPC/CBPq/ORGANIZADOR, até o inicio da competição, a partir daí, pelo Júri do Competição.
H. Hospedagem
Poderão ser montadas barrancas na área do aeródromo no valor de R$10,00 por pessoa.
Cidade Turística com vários hotéis no valor de 70,00 por pessoa. Mais informações no boletim 02.

I. Alimentação
Haverá refeições na área:
Café da manhã ( pão, leite, bolo, frios, manteiga, frutas da época …) R$ 7,00
Almoço self-service mais suco R$17,00

pelo

É obrigatório o preenchimento de todos os campos do formulário, sem exceção, e a inscrição só
será confirmada após o pagamento da taxa de inscrição na conta do Organizador!

Organizadores:

Gerson Alves Ferreira Filho
CBPq: 86454B
+55 21 96929-7568

Diogo Pereira Rocha
CBPq:84234B
+55 21 96944-4270

Comitê de Paraquedismo Clássico, Rio de Janeiro, RJ, 05 de Julho de 2017

Michel Marconi Hakime de A. Ramos (Capitão)
Chefe do CPC

Raimundo Pereira dos Santos Neto
Presidente da CBPq

COMITÊ DE PARAQUEDISMO CLÁSSICO
I COPA BRASIL DE PRESIÇÃO DE ATERRAGEM – 2017
SERRA DO CIPÓ - MG 03, 04 E 05 DE AGOSTO 2017

FICHA DE INSCRIÇÃO FINAL
(Organizador, levar esta ficha preenchida para entregar na Reunião Preparatória)
CATEGORIA
( ) Sênior

( ) Intermediário

( ) Iniciante

Nome
Endereço
Bairro

Cidade

CEP

Tel Fixo

Estado

País

Móvel

e-mail
Licença Nº/Cat/País

Federação

Validade da Licença

Nacionalidade

Equipamento

Vel Principal

Vel Reserva

Em caso de Emergência avisar >>>>>>
no Telefone

Peso Equipado

Local e data
Eu, acima identificado e qualificado, declaro para todos os fins que:
• Conheço e cumpro as normas de segurança e regulamentares do esporte paraquedismo em sua totalidade;
• Estou gozando de plena saúde física e mental;
• Assumirei as sanções devidas que venham a mim ser aplicadas por quebra dos padrões de segurança ou
normas regulamentares;
• Tenho plena consciência de que o paraquedismo, mesmo praticado dentro dos padrões de segurança, pode
por acidente, causar-me sérios ferimentos, invalides total e até a morte;
• Sou totalmente responsável pelos atos por mim praticados, assumindo qualquer dano eventualmente
causado por minha imprudência, negligência ou imperícia, isentando os profissionais que propiciam a prática
do paraquedismo de qualquer responsabilidade tanto no âmbito civil como penal;
• Estou ciente de todos os procedimentos e técnicas para saltar de aeronaves, sejam elas civis ou militares;
• Declaro também eximir a CBPq, o Comitê de Paraquedismo Clássico e os Organizadores, colaboradores ou
patrocinadores de qualquer responsabilidade perante a minha pessoa ou de meus dependentes.
Por ser expressão da verdade e ciente das condições impostas, dato e assino o presente.

Local e data
Serra do Cipó, Minas Gerais – Brasil,
_____/ ____/_2017

assinatura

* OBSERVAÇÃO: enviar cópia do formulário assinado e comprovante de depósito para:

