Boletim Informativo 002
1. FINALIDADE E DATA:
Regulamentar as atividades a serem desenvolvidas para e nos Campeonato Brasileiro e I Copa Aberta America
Latina de Pilotagem de Velame – 2017 que serão realizados no Centro Nacional de Paraquedismo, Cidade de
Boituva, estado de São Paulo, Brasil, no período de 04 a 08 de julho de 2017.
2. OBJETIVOS:
a) Determinar os campeões brasileiros e da I Copa Aberta America Latina de Pilotagem de Velame , em 2017 nas
categorias em disputa nos referidos campeonatos, bem como, os segundos e terceiros lugares nas mesmas
competições.
b) Registrar e homologar quebras de recordes brasileiro, sul e latino americanos de PV.
c) Promover e desenvolver a modalidade de Pilotagem de Velame.
d) Proporcionar a todos participantes a troca de experiências, conhecimentos e informações, compartilhamento de
ideias e estreitamento dos laços de amizade entre atletas, árbitros, dirigentes, e pessoal de apoio, aprimorando
métodos e práticas de julgamento.
e) Estabelecer pontuação para o ranking brasileiro selecionando os atletas que representarão o Brasil nos
Campeonatos Internacionais da disciplina em 2017.
3. REALIZAÇÃO:
A. Detalhamento Técnico:
A organização geral do evento é da Confederação Brasileira de Pára-quedismo - CBPq, através do Comitê de
Pilotagem de Velame - CPV que a entrega a DC10 eventos para sua completa execução.
1. O Júri da Competição será formado pelo Controlador COLPAR/CBPq, Diretor do Campeonato, Diretor do Circuito,
Juiz Chefe e todos os Chefes de Delegação dos Países participantes, desde que não possuam outra função, dentro
de suas delegações, que não esta.
2. O Controlador CBPq será o Sr. Presidente da CBPq.
3. O Diretor Será o Sr Jelson AMORIM - FAI Parachuting Judge A-S-FS-CP do Brasil
4. O Juiz Chefe será a Sra MEYLIN S. P. Chiong - FAI Parachuting Judge CP do Peru.
5. O Diretor do Circuito será o Sr LUCIANO Miguel da Silva - FAI Parachuting Judge CP do Brasil.
6. O Juiz Assistente será a Sra ALESSANDRA S.L. Dias - FAI Parachuting Judge CP do Brasil.
7. O Juiz da Prova de Velocidade será o Sr FRANCISCO Garcia - FAI Parachuting Judge CP do Brasil.
8. O Juiz da Prova de Distância será o Sr HECTOR Ulloa Valle - FAI Parachuting Judge CP do Chile
9. O Juiz da Prova de Precisão será o Sr JOELSON F. de Andrade - FAI Parachuting Judge CP do Brasil
10. Os Juízes do Painel serão todos os Srs.Juízes FAI presentes, mais os Nacionais, COLPAR e Regionais que
estiverem no local e participarem da reunião dos Juízes.
11. Juiz observador e de computo, Sra. Xxxxxxx XXXXX xxxxxx – FAI Parachuting Judge CP dos EEUU
12. Juízes auxiliares: contaremos com, pelo menos, 01 árbitro regional aspirante a Nacional Brasileiro de PV
(Eduardo Calzoni Balthazar – DUDA), outros poderão ser incluídos mediante contato com a organização e em tempo
hábil.
OBS: Os Juízes COLPAR que constarem das Delegações Estrangeiras e comparecerem, desde que presentes a
reunião dos juízes, poderão atuar no julgamento das competições sob a orientação e direção do Juiz Chefe e dos
Juízes de Prova.
B. Categorias, provas e regulamentos:
O Campeonato Brasileiro, será disputado nas categorias INTER e PRÓ, nas provas de Distância, Velocidade e
Precisão, sendo 3 rodadas de cada prova, ao final também estabelecendo o Absoluto Geral (soma de todas as
provas), A I Copa Americana Latina, será disputada apenas na categoria Pró (Senior), nas mesmas modalidades
(Distância, Velocidade e Precisão, ao final também estabelecendo o Absoluto Geral). As marcas do atleta do
campeonato Brasileiro serão as mesmas, desse atleta, da I Copa America Latina e vice versa.

A realização de uma rodada completa de uma modalidade (Precisão, Distância ou Velocidade), validará aquela
competição.
Para validar o Absoluto Geral será necessária a realização de, no mínimo, duas rodadas completas, de qualquer
prova (precisão, distância, velocidade).
- O circuito da prova de Velocidade será em curva a esquerda conforme previsto no Regulamento Especifico
Brasileiro de Pilotagem de Velame 2017.
- Para a prova de Distância está prevista a aplicação da obrigatoriedade de riscar a água antes e/ou na porta 1
para as categorias PRO e a NÃO obrigatoriedade para a categoria INTER.
Nestes Campeonatos serão aplicados, no que couber, o REGULAMENTO BRASILEIRO DO PARA-QUEDISMO e o
REGULAMENTO ESPECIFICO BRASILEIRO DE PV, mais o REGULAMENTO PARTICULAR DA COMPETIÇÃO
(Boletins Informativos 01 e 02) e o que for acordado na Reunião Preparatória do evento. Sendo que, em caso de
conflito, entre os enunciados dos regulamentos citados e os dois últimos citados (Regulamento Particular e o
acordado na Reunião Preparatória), o previsto nos dois últimos, terá precedência sobre os demais.
C. Inscrição:
1- A inscrição no evento inclui: o pagamento das taxas de inscrição CBPq, frutas, água, logística do evento e
premiações para os 3 primeiros colocados de cada prova e para os 3 primeiros colocados absolutos nas duas
competições (Brasileiro e I Copa America Latina).
Valor da Inscrição Prévia - R$ 500,00 (quinhentos reais). Até 24/05/2017
PRAZOS DETERMINADOS
Inscrição Prévia – de 13 a 24/05 - R$ 500,00 (quinhentos reais) (ENCERRADA)
Inscrição Preliminar - de 25/05 a 14/06/2017 - R$ 600,00 (seiscentos reais);
Inscrição - de 15/06 a 30/06 será de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais);
Após 30/06 até as 17h30 horas do dia 04 de julho de 2017, será de R$ 700,00; (Setecentos Reais)
OS ATLETAS DE OUTRAS NACIONALIDADES, PELA DIFICULDADE EXISTENTE NA REMESSA DE VALORES
DE SEUS PAÍSES PARA O BRASIL, PAGARÃO, EM “CASH”, A TAXA DE US$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA
DOLARES AMERICANOS), VÁLIDA ATÉ A REUNIÃO PREPARATÓRIA.
OBSERVAÇÃO: Até a reunião preparatória do evento (18 horas do dia 04/06/2017), poderá haver a troca de
nomes dos atletas inscritos, após este horário, NÃO mais.
Em função das dificuldades e altos custos de remessas de valores do exterior para o Brasil, os competidores
e/ou delegações estrangeiras, e só estas, poderão pagar as taxas de inscrição e as anuidades de seus países
(ao representante da COLPAR), na REUNIÃO PREPARATÓRIA DO EVENTO. Exige-se entretanto, a inscrição
formal destes atletas e/ou delegações até o dia 14 de junho de 2017, a fim dos organizadores obterem
conhecimento do número de atletas que veem participar. Lembramos a todas as delegações que vierem
participar da I COPA AMERICA LATINA, que suas entidades nacionais devem quitar todas as anuidades para
com a COLPAR antes do início da competição.
ATENÇÃO – A inscrição preliminar é necessária para a organização programar a estrutura necessária. Atletas
que não realizarem a inscrição preliminar até a data limite terão sua inscrição, condicionada a disponibilidade
de vaga.
REEMBOLSO – Face às despesas decorrentes, NÃO haverá reembolso das verbas pagas a título de inscrição.
O Organizador, entretanto, flexibiliza, até o inicio da reunião preparatória, a substituição de um atleta por
outro.
1 - Os competidores inscritos deverão portar as respectivas licenças esportivas válidas (CBPq ou de seus Países).
2 - A ficha de inscrição deverá ser preenchida on line no www.swoopbrasil.com.br conforme os prazos mencionadas
acima e o comprovante do pagamento da inscrição enviado por e-mail, para o Organizador do Campeonato, com
cópia para o CPV – Comitê de Pilotagem de Velame, nos endereços abaixo:
Organização – swoopbrasil@dc10eventos.com.br
e CPV -> cpv@cbpq.org.br

É obrigatório o preenchimento de todos os campos do formulário, sem exceção.

3- A inscrição final será confirmada após o pagamento da taxa de inscrição na conta do organizador:
David Rodrigues
CNPJ/CPF 142 778 028-50
Conta Corrente Nº 23.571-2
Agência 3757 do Banco Itau S/A
Cópia do comprovante da operação deverá ser enviada, na mesma data, para o organizador do evento:
Organização: swoopbrasil.com.br
e CPV >>> cpv@cbpq.org.br
D. Condições de participação nas Categorias
INTERMEDIÁRIA (INTER) – Estarão aptos a participar desta categoria os atletas que não tenham participado de
qualquer competição nacional na categoria Pró (Senior), ou que, em competições Nacionais passadas, competindo
como intermediário, não tenham se classificado entre os 3 (TRES) primeiros lugares no ABSOLUTO (Geral);
PRÓ (SENIOR) – Estão aptos a participar desta categoria, atletas que possuam capacidade técnica e optem por ela.
OBSERVAÇÃO: A qualquer momento da competição, o Juiz Chefe e o Diretor do Campeonato podem DECIDIR pelo
desligamento de um atleta que demonstre não possuir capacidade técnica em participar do evento ou apresente
conduta que ofereça risco de segurança pessoal ou de terceiros.
E. Hospedagem
Há disponibilidade de espaço, gratuito, para aqueles que desejarem acampar na área de saltos com suas próprias
barracas.
Boituva possui uma vasta e bem montada rede de hotéis e pousadas que podem ser consultadas e contactadas
através do endereço virtual:
http://hoteis-pousadas.com.br/boituva
Entre no site acima e verá os hotéis que estarão oferecendo descontos na estadia durante o Campeonato.
F. Cronograma 2017
DATA
Até 03
Julho

HORÁRIO

EVENTO

08:00 – Por Sol

Treinos livres

08:00 – Por Sol

Continuação dos treinos livres.

14:00 - 18:00 h

Preparativos finais – Salto
Oficial de Treinamento

18:30 - 19:30 h

Reunião preparatória

20:00 h

Reunião dos Juízes

05JUL17

08:00 – Por Sol

06JUL17

04JUL17

07JUL17

ENVOLVIDOS
Os envolvidos
Atletas/Juízes/DirCirc/D
ir.

CNP –
BOITUVA

Juízes e Atletas

Cerimônia de Abertura e Saltos
de Competição

CNP –
BOITUVA

Atletas/Juízes/DirCirc/D
ir.

08:00 - Por Sol

Continuação dos saltos de
competição.

CNP –
BOITUVA

Atletas/Juízes/DirCirc/D
ir.

08:00 às 16:30h

Continuação dos saltos de
competição

16:30 às 18:00
h
20:00 h

08JUL17

LOCAL
CNP BOITUVA

08:00 – Por Sol

Ressaltos, saltos de
desempate, saltos para
completar as rodadas mínimas
Cerimônia de encerramento e
premiação
Dia reserva para o campeonato

CNP –
BOITUVA

Dir/atletas/JC/
JP/Dir Circ
JC/JPr/JPainel

Atletas/Juízes/DirCirc/D
ir.
Atletas/Juízes/DirCirc/D
ir.
Todos

CNP –
BOITUVA

Todos

G. Aeronaves:
02 (duas) aeronaves CESSNA CARAVAN 208 da SKYDIVE 4FUN preparadas e próprias para o salto de competição
e com capacidade suficiente de paraquedistas para o perfeito desenrolar da mesma.
Preço especial da vaga a 5.000 pés para os atletas durante a competição e os treinos livres (extras) será de
R$ 80,00 (oitenta reais).
H. Protestos:
Cada protesto (recurso) deverá estar acompanhado de uma taxa de US$ 100,00 (cem dólares americanos). No caso
do atleta conseguir parecer favorável ao seu recurso, esse valor lhe será devolvido.
I. Determinação dos campeões
Serão declarados os campeões por provas (Precisão, Distância e Velocidade) os atletas que somarem mais pontos
em todas as rodadas completas de cada prova, no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Latinoamericano.
Será declarado Campeão Geral Absoluto, de cada campeonato, o atleta que somar maior número de pontos na soma
de todas as provas (Precisão/distância/velocidade).
Para fins de Ranking será considerada somente a classificação final geral (o resultado do combinado) do
Campeonato Brasileiro.
J. Premiações
- Troféu para o Campeão de cada prova (Distância, Precisão e Velocidade) e para os 3 primeiros colocados
Absoluto, nas duas categorias (Intermediário e Pró), do Campeonato Brasileiro;
- Medalha para os 3 primeiros colocados de cada prova (Distância, Precisão e Velocidade) e para os 5 primeiros
colocados Absoluto, nas duas categorias (Intermediário e Pró), do Campeonato Brasileiro;
- Troféu para o Campeão de cada prova (Distância, Precisão e Velocidade) e para os 3 primeiros colocados
Absoluto Pró da I Copa América Latina;
- Medalha para os 3 primeiros colocados de cada prova (Distância, Precisão e Velocidade) e para os 5 primeiros
colocados Absoluto Pró da I Copa América Latina;

K. Aspectos físicos da Área de Salto no Centro Nacional de Paraquedismo (Boituva)
A Área de Saltos fica na cidade de Boituva, a cerca de 116 km da cidade de São Paulo. Boituva abriga a maior Área
de Saltos da América Latina, considerada uma das maiores do mundo, até o ano de 2016 lá foram realizados mais de
350.000 (trezentos e cinquenta mil) saltos, com lançamentos regulares durante todos os dias do ano, possui
aeronaves Cessna Caravan disponíveis para o treinamento dos atletas também antes da competição.
Oferece toda estrutura de hospedagem, alimentação dobragem, venda e manutenção de equipamentos e
todos os outros itens necessários para a realização do evento. Dezenas de Campeonatos Brasileiros de todas as
modalidades já foram realizados ali e em 2005 foi a sede do Campeonato Mundial de Eventos Artísticos IPC/FAI.
Altitude da Zona de Saltos: 2.050 pés
Direção predominante do vento: Sul no período da manhã e Norte no período da tarde
Velocidade média esperada do vento: 15 km/h.
Temperaturas esperadas para a época: mínima 12C; máxima: 25C; média: 18,5C
Localização: latitude: 23º17'00" sul e a uma longitude: 47º40'20" oeste
Altitude da Zona de Saltos: 2.050 pés
Direção predominante do vento: Sul no período da manhã e Norte no período da tarde
Velocidade média esperada do vento: 15 km/h.
Temperaturas esperadas para a época: mínima 12C; máxima: 25C; média: 18,5C
Localização: latitude: 23º17'00" sul e longitude: 47º40'20" oeste

Recentemente a COLPAR enviou a cada uma de suas afiliadas um Power Point sobre o Pond.

4. CASOS OMISSOS
Antes do início do evento serão avaliados e resolvidos pela Comissão Organizadora, ouvido o Comitê de Pilotagem
de Velames. Após o início da competição, essa tarefa caberá ao JÚRI.
Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva, São Paulo, Brasil, 04 de junho de 2017.

PAULO MARQUES
Chefe do CPV

RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS NETO
Presidente da CBPq

