CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO - CBPQ
Entidade filiada a:
Confederação de Aerodesporto Brasileiro - CAB
Fédération Aéronautique Internationale - FAI
Confederación Latinoamericana de Paracaidismo – COLPAR

São Paulo, 04 de novembro de 2.020
42º Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre
Versão 2020
Boletim Informativo
1. Finalidade:
Regulamentar as atividades a serem desenvolvidos no 42º Campeonato Brasileiro de FQL - versão
2020, que será realizado na Skydive Center Piracicaba, área Azul do Céu Paraquedismo, estado de
São Paulo, no período de 21 a 29 de novembro de 2020. Complementar e regulamentar o Boletim
prévio nº 01, nos termos abaixo seguem:
2. Objetivos:
1) Determinar e premiar os campeões Brasileiros nas modalidades abaixo descritas, bem como os
respectivos segundos e terceiros lugares;
⁃
FQL-4, nas categorias, Estreantes, Inter, Feminino, Open e Master;
⁃
FQL-8, nas categorias Inter e Open;
⁃
FQL-10, na categoria Open.
2) Determinar as equipes que representarão o Brasil em competições internacionais no ano de 2021,
que serão determinados entre as equipes inscritas nas categorias Open e Feminino das modalidades
de FQL-4 e FQL-8;
***EM RAZÃO DA PANDEMIA E DA POSTERGAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNDIAIS, ESTE
ITEM SERÁ REGULAMENTADO VIA PORTARIA POSTERIOR, PODENDO O TIME DO ANO
ANTERIOR, QUAL SEJA 2019, SER O REPRESENTANTE. É MISTER CITAR QUE O JULGAMENTO
CABE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE À DIRETORIA DA CBPQ.
3) Homologar e cadastrar recordes brasileiros de pontuação média na competição e por salto nas
modalidades de FQL;
4) Promover, fomentar, desenvolver e elevar o nível das modalidades em disputa;
5) Apresentar uma imagem atrativa dos saltos de competição e padrões (pontuação) para os
competidores, expectadores e mídia;
6) Compartilhar ideias e estreitar laços de amizades entre os atletas de FQL, árbitros e pessoal de
apoio;
7) Proporcionar a todos os participantes, troca de experiências, conhecimentos e informações;
8) Aprimorar métodos e práticas de julgamento; e,
9) Compilação e armazenamento de dados para estatística e formação do ranking de FQL.
3. Realização:
A. Organização:
I.

Os membros da Comissão Especial Organizadora para o Campeonato Brasileiro 2020 serão
nomeados por meio de Portaria, sendo participantes convidados os membros do Comitê de
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

XII.
XIII.

XIV.
XV.
XVI.

Formação em Queda Livre – CFQL e a Skydive Center Piracicaba que, juntos, cuidarão de
toda a infraestrutura e organização do evento;
O corpo e estrutura de arbitragem serão definidos no Boletim Informativo 02;
O Manifesto estará a cargo da Secretaria do Campeonato sob supervisão direta do Diretor do
Campeonato;
A Secretaria do Campeonato será definida no Boletim Informativo 02;
O manifesto ficará a cargo da Secretaria do Campeonato, que será definida no Boletim
Informativo 02, sob supervisão direta do Diretor do Campeonato;
A responsabilidade da ilha de edição será ANUNCIADA E DECLARADA no Boletim
Informativo 02;
Haverá a possibilidade de arbitragem remota/à distância;
Haverá a possibilidade de realização de curso e estágio prático para Árbitro CBPq
paralelamente ao Campeonato. Os árbitros regionais e outros, que necessitem de
reciclagem e se considerem aptos a serem avaliados para evolução à Árbitro CBPq, às
suas próprias expensas ou de suas Federações, poderão se apresentar na reunião dos
Juízes e participar do Painel para serem avaliados, desde que pré-inscritos junto ao
Comitê de Arbitragem.
Outros Juízes poderão ser agregados a participar do quadro de arbitragem da competição, sob
a supervisão do Juiz Chefe e do Juiz de Prova;
O apoio aéreo será prestado por aeronaves da proponente vencedora Skydive Center
Piracicaba, conforme Contrato firmado com a CBPQ;
Diariamente haverá uma reunião dos Capitães de Equipe com o Diretor, no inicio do dia e outra
ao final das atividades do dia, para definir e/ou comentar as atividades do dia e determinar as
do dia seguinte.
A organização realizará exame ANTIDOPING aleatório dos atletas participantes, antes
ou durante ou até 02 (uma) hora após término do campeonato;
O declínio por qualquer atleta em se deixar testar e/ou resultado positivo para quaisquer
substâncias controladas resultará na imediata desqualificação do time e sua remoção do
evento, mesmo se houver atleta substituto, sem direito a devolução de quaisquer soldos,
sem prejuízo das demais medidas contidas no Código Esportivo e demais legislações
vigentes.
A equipe também poderá sofrer suspensão futura por processo disciplinar no TJDSP/STJD-PQD;
Os testes serão realizados em consonância, apoio e provável presença de autoridade
competente;
Considera-se membros da equipe os atletas principais e substitutos, assim como o
Cameraman.

B. Inscrição:
1- A inscrição oficial de um atleta ou equipe poderá ser realizada até o dia 12 de novembro de 2020

às 18h00. Todos deverão portar a licença CBPq válidas;
2- As Fichas prévias e Oficiais de Inscrição da equipe (modelo anexo a este boletim) devidamente

preenchidas, deverão ser enviadas, juntamente com o comprovante de depósito (através de
transferência
ÚNICA),
eletronicamente,
via
endereços
de
e-mail:
diretoria.financeira@cbpq.org.br e Presidente@cbpq.org.br
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3- Inscrições enviadas fora do padrão constante no anexo deste Boletim, com preenchimento parcial

ou por qualquer outra via serão automaticamente desconsideradas e a equipe não terá a sua
inscrição confirmada. É obrigatório o preenchimento de todos os campos do formulário, sem
exceção.
4- A partir de 24/10/2020, o valor da taxa de inscrição oficial por atleta titular, reserva ou câmera de

cada equipe passou a ser de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e, assim como a inscrição,
o pagamento poderá ser realizado até o dia 12 de novembro de 2020 às 18h00.
5- A Equipe inscrita deverá realizar, através de UM ÚNICO depósito ou transferência, na conta

corrente da CBPq, o valor da soma de todas as taxas de seus atletas; sendo que o valor da taxa de
inscrição aplica-se por atleta titular, reserva e câmera de cada equipe.
Dados para depósito ou transferência:
Banco do Brasil (001)
Agência 1649-7
Conta Corrente 44357-3
Favorecida: Confederação Brasileira de Paraquedismo
CNPJ: 81.078.099/0001-46
TABELA DE VALORES E CONDIÇÕES
PERÍODO DE INSCRIÇÃO

CONDIÇÃO

Até 23/10/2020

Valor de Inscrição com Desconto
Valor de Inscrição com Acréscimo
(+50%)

De 24/10/2020 a 12/11/2020

VALOR POR
ATLETA
R$300,00
R$450,00

1) Após o pagamento, a equipe deverá encaminhar o comprovante de depósito através do e-mail
diretoria.financeira@cbpq.org.br, com cópia para Presidente@cbpq.org.br, identificando
a respectiva EQUIPE.
2) Na hipótese de desistência posteriormente à realização da inscrição e ao pagamento da taxa, o
atleta ou equipe deverá comunicar sua intenção à organização do evento no prazo máximo de
15 (quinze) dias corridos antecedentes à data marcada para início do campeonato, sob pena de
suportar a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor total pago, a título de multa
convencional, em razão dos necessários investimentos e procedimentos efetuados previamente
para a execução do evento, em conformidade com o disposto no artigo 408 e seguinte do código
civil Lei nº 10.406/2002.
3) A taxa de inscrição cobre unicamente a inscrição do atleta na competição. O transporte do
competidor de sua residência até o sítio da competição e vice-versa, a sua alimentação,
hospedagem, dobragens dos paraquedas, os respectivos saltos e quaisquer outros custos
relacionados ou oriundos do evento, não estão cobertos por esta taxa. Cada equipe será
responsável por isso com relação aos seus integrantes.
4) A CBPq, entidades filiadas, bem como os seus dirigentes, funcionários, representantes, e
prepostos de qualquer natureza, não serão responsabilizarão por quaisquer acidentes,
incidentes, perdas, danos materiais, pessoais, morais, à imagem, ou de qualquer outra espécie,
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que venham a ser causados à pessoa do atleta ou aos seus bens decorrentes de sua participação
no evento;
5) A inscrição de atletas em alguma das categorias de FQL-4 será aproveitada para a participação
dos mesmos nas categorias FQL-8 (Open e Inter) e FQL-10 (Open), para tanto, deverão ser
listados separadamente em formulário de inscrição próprio, mas com pagamento uma taxa
única.
6) A prova de FQL-8 e FQL-10 refere-se apenas ao Campeonato Brasileiro e as equipes de FQL4 com atletas que também competem em times de FQL-8 e FQL-10, deverão ser listados
separadamente no formulário de inscrição próprio, mas pagarão somente uma taxa.
7) Qualquer atleta de FQL-4, incluindo o Cameraman (integra a equipe), poderá fazer parte de até
02 (duas) equipes de FQL-4, DESDE QUE, O ATLETA, EM POSIÇÃO DIVERSA NOS
TIMES, e apenas 01 (um) atleta da equipe poderá ser de categoria superior. Entretanto, quanto
aos atletas (com exceção do cameraman), caso as equipes sejam de igual categoria, o atleta
inscrito em 02 (duas) equipes terá que participar do salto em posição diversa A mesma regra se
aplica no caso de equipes de FQL-4 Estreante, Inter, Feminino, Master, FQL-8 e FQL-10.
a) Posição diversa significa que o atleta não poderá, por exemplo, ser “inside-center” em
ambas equipes.
b) As equipes que tiverem um mesmo atleta na mesma posição, perderão todas as rodadas
anteriores.
c) A agenda do campeonato, a operação aeronáutica e outras equipes não poderão sofrer
alterações ou penalidades por espera de time devido a duplicidade de atletas. Destarte, as
equipes que tiverem o mesmo atleta ou cameraman, estarão por conta e risco de perda de
rodada se o atleta/cameraman não estiverem disponíveis no momento da decolagem.
8) A modalidade FQL-4 na categoria Estreantes, será disputada utilizando o “pool” das figuras
“Random” (do A ao Q), bem como as figuras iniciais e finais (neste caso, exceto aqueles em
que as figuras são as mesmas) dos “blocos” (de 01 a 22). A saída sempre será realizada na figura
M (star), que será descarta do sorteio para montagem dos saltos, os quais serão de 4 (quatro)
pontos, ou seja, “star” mais outros 3 (três).
Para poder participar desta categoria o time poderá ter somente um (01) atleta inscrito que já
tenha participado de algum Campeonato Brasileiro de FQL-4 Open ou Inter, ou ainda que tenha
sido campão na Estreantes em anos anteriores.
Os times/atletas Estreantes que atingiram uma MÉDIA de pontos de dois (02) dígitos em
Campeonatos Brasileiros de anos anteriores, independente da classificação geral do referido
campeonato, não poderão participar novamente nesta categoria.
Em qualquer das hipóteses acima, não são computados os atletas que tenham participado ou
participem na condição de câmera.
9) A modalidade FQL-4 na categoria Intermediário, será disputada utilizando o “pool” FAI
“Random” e “blocos” (estes últimos com exceção dos blocos 3, 5, 10, 12, 16 e 17). Os saltos
das rodadas de competição deverão ser de 4 (quatro) a 5 (cinco) pontos.
Para poder participar desta categoria o time poderá ter somente um (01) atleta inscrito que já
tenha participado de algum Campeonato Brasileiro de FQL-4 Open, ou ainda que tenha sido
campão na Intermediário em anos anteriores.
Confederação Brasileira de Paraquedismo - CNPJ: 81.078.099/0001-46
Av. Industrial, número 1.400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva-SP, CEP 18.550-000 Tel.: (15) 3268-1730
presidente@cbpq.org.br / https://www.cbpq.org.br/

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO - CBPQ
Entidade filiada a:
Confederação de Aerodesporto Brasileiro - CAB
Fédération Aéronautique Internationale - FAI
Confederación Latinoamericana de Paracaidismo – COLPAR

Os times/atletas Intermediários que atingiram uma MÉDIA de pontos de dois (02) dígitos em
Campeonatos Brasileiros de anos anteriores, independente da classificação geral do referido
campeonato, não poderão participar novamente nesta categoria.
Em qualquer das hipóteses acima, não são computados os atletas que tenham participado ou
participem na condição de câmera.
10) A modalidade FQL-8 na categoria Intermediário, será disputada utilizando o “pool” FAI
“Random” e “blocos” (estes últimos com exceção dos blocos 11, 12, 15, 20 e 22). Os saltos das
rodadas de competição deverão ser de 4 (quatro) a 5 (cinco) pontos.
Para poder participar desta categoria o time poderá ter somente três (03) atletas inscritos que já
tenham participado de algum Campeonato Brasileiro de FQL-8 Open, ou que tenham sido
campeões em qualquer das categorias de FQL-8 em anos anteriores.
Os times/atletas Intermediários que atingiram uma MÉDIA de pontos superior a 7 (sete) em
Campeonatos Brasileiros de anos anteriores, independente da classificação geral do referido
campeonato, não poderão participar novamente nesta categoria.
Em qualquer das hipóteses acima, não são computados os atletas que tenham participado ou
participem na condição de câmera.
11) A modalidade FQL-4, nas categorias Open e Feminino, bem como a modalidade FQL-8, na
categoria Open, utilizarão o “pool” correspondente aos respectivos campeonatos FAI e a
competição será realizada 10 (dez) rodadas, exceto se houver a necessidade de acréscimo para
desempate.
12) A prova de FQL-4 Master terá Pool Simplificado a ser definido durante a Reunião Preparatória
de FQL-4.
13) A prova de FQL-10 será realizada com, no mínimo, 2 (duas) rodadas, com saída “no-grip, noshow”. Os atletas avulsos que pretendam participar exclusivamente do FQL-10 poderão realizar
as inscrições durante o evento, com a secretaria.
14) Todos os atletas deverão estar com a licença FAI emitida e em dia, uma vez que o Campeobato
da CBPq é o único reconhecido internacionalmente e será registrado perante àquele órgão.
C. Vagas:
Os valores das vagas para evento, seguirá conforme alturas de lançamento:
Altitude
10.500 ft
12.000 ft
13.000 ft

Valor
R$ 120,00
R$ 140,00
R$ 150,00

D. Composição das Equipes:
Provas de FQL
I.

FQL-4 Estreantes- até 6 (seis) atletas, no mínimo Cat. B, que não tenham participado de nenhum
Campeonato Brasileiro nas categorias FQL-4, sendo permitida apenas uma (01) exceção com
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II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

experiência prévia em competições Open ou Inter, ou ainda que tenham sido campeão na Estreantes
em anos anteriores, sem contar o Cameraman.
FQL-4 Inter - até 6 (seis) atletas, no mínimo Cat. B, que não tenham participado de nenhum
Campeonato Brasileiro na categoria FQL-4 Open, sendo permitida apenas uma (01) exceção com
experiência prévia em competições Open, sem contar o Cameraman.
FQL-4 Feminino – até 6 (seis) atletas, sendo exigido que TODA a equipe, exceto o Cameraman,
seja composta exclusivamente por atletas femininas Cat. B ou superior.
FQL-4 Open - até 6 (seis) atletas, no mínimo Cat. B.
FQL-4 Master - até 6 (seis) atletas com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos completos na
data inicial de realização do Campeonato, no mínimo Cat. B. O Cameraman não tem restrição de
idade.
FQL-8 Intermediário - até 10 (dez) atletas, no mínimo Cat. B, que não tenham participado de
nenhum Campeonato Brasileiro na categoria FQL-8 Open, sendo permitida apenas três (03)
exceções com experiência prévia, e um Cameraman.
FQL-8 Open – até 10 (dez) atletas, no mínimo Cat. B, e um Cameraman.
FQL-10 – Até 12 atletas, no mínimo Cat. B, e um Cameraman.

E. Hospedagem:
O Hotel Oficial da Competição com descontos especiais para os participantes deste evento:

HOTEL IBIS PIRACICABA
Telefone para reserva : +55 19 – 2105-5200 / +55 19 97120-4441
E-mail para reserva: h3263-re@accor.com.br
Código para reservas : SKY2020.
Valor sem café: R$ 120 +5% para 01 ou 2 pessoas
Valor com café da manhã expresso: R$ 149 +5% para 01 ou 02 pessoas.
*Validade das tarifas de 21 a 29 de novembro de 2020.
**Valores serão concedidos somente para participantes do evento.
F. Programação diária:
Dia

Data

01

21 de novembro de
2020

02

22 de novembro de
2020

03

23 de novembro de
2020

Descrição
Chegada e treinamento das equipes, reunião do Staff da CBPq com os
Organizadores locais;
14:00 horas – Reunião dos Juízes;
16:00 horas – Reunião Preparatória de Capitães de FQL-4 Estreantes;
Check de Equipamentos e Briefing de Área
07:30 horas – Cerimônia Oficial de abertura do Campeonato Brasileiro
de FQL 2020
8:00 horas – Início dos saltos de competição de FQL-4 Estreantes, os
quais se prorrogarão até o pôr-do-Sol às 17h30.
18:00 horas – Reunião Preparatória de Capitães de FQL-4 Inter e Open
Check de Equipamentos e Briefing de Área
08:00 horas – Saltos de competição de FQL-4 Inter e Open (entre 08:00
e pôr-do-Sol)
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08:00 horas – Continuação dos saltos de competição de FQL-4 Inter e
Open (entre 08:00 e pôr-do-Sol)
18:30 horas – Reunião Preparatória de Capitães de FQL-8
Check de Equipamentos e Briefing de Área
08:00 horas – Jump off de FQL-4 e ou término das rodadas de FQL-4 e
início dos saltos de competição de FQL-8
(entre 08:00 e pôr-do-Sol)
08:00 horas – Continuação dos saltos de competição de FQL-8 (entre
08:00 e 12:00)
13:00 horas – Reunião Preparatória de Capitães de FQL-10
Check de Equipamentos e Briefing de Área
14:00 horas – Saltos de competição de FQL-4 Inter e Open (entre 08:00
e pôr-do-Sol)
19:00 horas – Cerimônia de premiação e encerramento do Campeonato
Brasileiro de FQL 2020
A partir das 20:00 horas – Partidas das Delegações, Atletas e Direção.

04

24 de novembro de
2020

05

25 de novembro de
2020

06

26 de novembro de
2020

07

27 de novembro de
2020

WHEATHER DAY

08

28 de novembro de
2020

WHEATHER DAY

09

29 de novembro de
2020

WHEATHER DAY

G. Aeronaves:
Para realização dos lançamentos das equipes, a Organização contará com:
a)

b)
c)
d)
e)

01 (uma) Aeronave Cessna Caravan que comportem o mínimo de 03 (três) equipes completas
de 4-way (15 lugares ou superior), devidamente configuradas para lançamento de paraquedistas,
com estribo, porta e “handle” para os atletas e para o câmera, homologada junto aos órgãos
regulamentadores, assim como seus pilotos. A aeronave deverá estar à disposição da competição
durante todo o evento, do nascer ao pôr do sol. Também deverá estar à disposição dos atletas no
mínimo um dia antes do evento, para que as equipes possam realizar saltos de treinamento;
1 (uma) Aeronave de mesmo modelo/capacidade ou superior, devidamente configurada para
lançamento de paraquedistas, disponível a no máximo duas horas de voo do local do evento a
título de “reserva”, na eventualidade de pane ou outro impedimento da aeronave titular;
Comunicação de solo com as aeronaves através de sistema de rádio.
NOTAM um dia antes do início do evento, para lançamentos a 13.500 pés, até o último dia do
evento.
Higienização em toda a estrutura e equipamentos.

H. Protestos:
Cada protesto (recurso) deverá estar acompanhado de uma taxa de R$ 300,00 (trezentos reais), e embasado
nos Regulamentos adotados e em uso na competição:
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-

Regulamento Desportivo do Paraquedismo Brasileiro (site da CBPq – ultima versão), e
Regulamento Específico Brasileiro para a Formação em Queda Livre (site da CBPq – ultima
versão)
As alterações produzidas em função dos Boletins 01 e 02 da competição
Decisões finais tomadas na Reunião Preparatória do evento.
Protocolo da CoViD-19 CBPq.
As orientações de Profissional de segurança de solo – RTAG

I. Determinação da equipe campeã de cada categoria:
Será declarada campeã, vice campeã ou terceira colocada, a equipe que somar o maior número de pontos
dentre todas as rodadas completadas em cada modalidade e categoria, as quais, receberão troféus e medalhas
conforme decisão dos Organizadores, a constar, do Boletim Informativo 02.
4. Desenvolvimento das provas:
Regra Básica: Todas as provas serão regidas e avaliadas segundo o Regulamento Específico para
Campeonatos Brasileiros de Formação em Queda Livre, no Regulamento Brasileiro de Paraquedismo
Desportivo (ambos encontram-se publicados no website da CBPq – www.cbpq.org.br, seção CA – Comitê
de Arbitragem), nos Boletins Informativos 01 e 02 da competição (regulamento particular do evento) e nas
decisões firmadas na Reunião Preparatória, em caso de conflito, as decisões contidas nos Boletins
Informativos 01 e 02 e tomadas na Reunião Preparatória, terão precedência sobre os outros dois.
A validação do Campeonato e declaração de Campeão Brasileiro das diversas modalidades e categorias em
disputa (FQL-4 Estreantes, FQL-4 Open, FQL-4 Inter, FQL-4 Feminino, FQL-4 Master, FQL-8 Open,
FQL-8 Inter e FQL-10), ocorrerá ao final da competição, independente do número de equipes inscritas.
Havendo a inscrição inicial de qualquer quantidade de equipes, e uma equipe não comparecer ao embarque,
a prova terá validade e somente as equipes que a completaram serão pontuadas e premiadas.
Na modalidade FQL4 Feminino, caso se apresentem apenas uma ou duas equipes para a disputa, estas
entrarão automaticamente na disputa pela categoria OPEN, e a categoria feminina não acontecerá, mas os
resultados serão considerados pelo ranking da categoria FQL4 Feminino.
Rodadas: Todas as provas de FQL-4 Open, FQL-4 Inter, FQL-4 Feminino e FQL-8 Open, serão disputadas
em 10 (dez) rodadas, sendo que todas as equipes inscritas em tais categorias deverão completar uma rodada,
no mínimo, para validar o Campeonato.
A Prova de FQL-4 Estreantes será disputada em 6 (seis) rodadas, sendo que todas as equipes deverão
completar uma rodada, no mínimo, para validar o campeonato.
A Prova de FQL-4 Master será disputada em 6 (seis) rodadas, sendo que todas as equipes deverão
completar uma rodada, no mínimo, para validar o campeonato.
A Prova de FQL-10 será disputada em 2 (duas) rodadas, sendo que todas as equipes deverão completar
uma rodada, no mínimo, para validar o campeonato.
Pool de FQL-4 Open e Feminino e FQL-8: Encontram-se disponível no site da FAI (www.fai.org) e no
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site da NSL – National Skydiving League (www.skyleague.com).
Pool de FQL-4 Inter – Os sequenciais terão o mínimo de 4 (quatro) e o máximo de 5 (cinco) pontos, sendo
que poderão haver 2 (dois) blocos no mesmo salto. Além do “pool” de “Random” FAI (2014 - IPC “Dive
Pool”), os seguintes blocos entrarão no sorteio:
Blocos: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.
Pool de FQL-4 Master – Será composto apenas pelo pool de Random FAI.
Pool de FQL-4 Estreantes e Master – Os sequenciais terão no máximo de 4 (quatro) pontos, sempre
iniciando pela figura M (star), utilizando o “pool” das figuras “Random” (do A ao Q), bem como as figuras
iniciais e finais dos “blocos” (de 01 a 22), neste caso, exceto aqueles em que as figuras são as mesmas.
Definições de Símbolos para o FQL:
a. Indica a direção da curva de um subgrupo.
b. Indica a direção da curva de um subgrupo para qualquer
direção.
c. Indica a direção da curva de todos os subgrupos.

d. Indica a intenção dos atletas.

e. Qualquer união de corpos lateralmente exige um “grip” de
braço e um de perna no mesmo atleta.
f. Visualização para a posição dos “grips” no(a):
Braço
Perna
Casos Omissos:
Antes do início do evento, serão avaliados e resolvidos pela Comissão composta pelo Diretor do
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Campeonato, por um Membro Organizador Local e pelo Juiz Chefe, após o início da competição, a tarefa
caberá ao JÚRI DO CAMPEONATO.

BRENO MELLO DE ASSIS
Presidente

Confederação Brasileira de Paraquedismo - CNPJ: 81.078.099/0001-46
Av. Industrial, número 1.400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva-SP, CEP 18.550-000 Tel.: (15) 3268-1730
presidente@cbpq.org.br / https://www.cbpq.org.br/

