Campeonato Internacional Paraquedismo Rio de
Janeiro e I Copa Brasil de Precisão de Aterragem
2016
Boletim 2
1 – Lugar e data:
Resende – Rio de Janeiro (BRASIL), de 19 a 26 de junho de 2016.
2 - Disciplinas:
Precisão de Aterragem individual (PAI) Sênior masculino
Precisão de Aterragem em Grupo (PAG) Sênior masculino
Precisão de Aterragem individual (PAI) Sênior feminino
Precisão de Aterragem individual (PAI) Intermediário
Precisão de Aterragem em Grupo (PAG) Intermediário
Precisão de Aterragem individual (PAI) Iniciante
Precisão de Aterragem em Grupo (PAG) Iniciante
*As competições Sênior realizar-se-ão sob as regras FAI 2016.
3 – Organizadores
O evento será organizado pela Escola Paraquedismo Rio de Janeiro, contando com o apoio e
fiscalização da Equipe de Salto Livre da Força Aérea Brasileira – FALCÕES e da Federação
Carioca de Salto Livre (FECASL).
4 – Painel de Juízes e Diretor
Diretor: Joelson de Andrade
Chefe dos Juízes: Marcos Brant
Juiz da prova de Precisão: a confirmar
Juízes de painel: a confirmar
5 – Endereço do evento
Aeroporto de Resende – Rua Cel Prof Joffre Coelho Chagas, s/n – Resende – RJ, ingresso na
cidade pela Rodovia Presidente Dutra, km 305.
6- Programa tentativo do evento:
Dia
Dom 19/06
Seg 20/06
Ter 21/06

Qua 22/06
Qui 23/06

Evento
Chegada das delegações
Treinamento *opcional

Horário
Dia inteiro
8:00 as 17:30

Local
--Aeroclube de Resende

Treinamento *opcional

8:00 as 17:30

Aeroclube de Resende

Reunião preparatória

18:00

Hangar 1

Competição

07:00 as 17:30

Aeroclube de Resende

Passeio em Penedo – RJ

18:30

Penedo-RJ

Competição

07:00 as 17:30

Aeroclube de Resende

Competição

07:00 as 15:00

Premiação

16:00

Jantar de confraternização

18:00

Sab 25/06

Passeio cultural *opcional

05:30 as 20:00

Dom 26/06

Partida das delegações

Dia inteiro

Sex 24/06

Aeroclube de Resende
Paraquedismo Rio de
Janeiro
Paraquedismo Rio de
Janeiro
Cristo, Pão de Açúcar e
Copacabana
---

7- Condicões meteorológicas previstas:
Temperatura média: dia 24o C , noite 17o C
Ventos suaves a moderados do setor E
8 – Seguros
Todos os competidores deverão ter seguro ou cobertura médica contra acidentes pessoais
que cubra os gastos médicos necessários em caso de lesões ou acidentes.
Os acessórios e equipamentos de salto utilizados são de exclusiva responsabilidade dos
competidores, devidamente assinado pelos mesmos na ficha de inscrição da competição.
9-Custos
A taxa de inscrição será estabelecida da seguinte forma:
Competidores: R$ 800 (Sênior e Intermediários CAT B ou acima) , R$ 900 (Iniciantes e
Intermediários CAT A ou AI)
*** Limite para pagamento da taxa acima – 03 de junho de 2016 - 16:00. Após, a taxa passa
a ser R$ 1000,00 (Sênior e Intermediários CAT B ou acima) , e R$ 1100 (Iniciantes e
Intermediários CAT A ou AI). Excetuam-se desta regra os estrangeiros, os quais poderão
pagar a taxa no momento da chegada ao Brasil.
***Enviar comprovante de deposito para o e-mail: skytonirj@yahoo.com.br
Conta a ser depositada: Antônio Augusto Batista dos Santos
Banco Bradesco
Agência: 6690-7
Conta Poupança: 1000731-3
CPF: 014095617-47
incluído:
-taxa do campeonato
-8 saltos (8 rodadas) - 3500ft (Sênior e Intermediários) / 5000ft (Iniciantes)
-camisa do evento
-almoços nos dias de competição
-jantar de confraternização
Acompanhantes: R$ 100,00
incluído:
-camisa do evento
-jantar de confraternização

Transporte (opcional): R$ 280
incluído:
-Translados em Resende (nos dias de treino e competição)
-Translados Resende-Penedo-Resende (em 22/06)
-Resende – Rio de Janeiro (em 25/06)
-Translados Cristo – Pão de Açúcar – Copacabana – Hotel RJ (em 25/06)
Hospedagem barraca: grátis (de 19/06 a 26/06)
Hospedagem hotel:
wHotel Avenida: R$90 por pessoa em quarto duplo
av. presidente Vargas, 270 – Campos Elísios, Resende – RJ
CEP: 27542-140
Tel: +55 24 33541184

*Melhor
Οferta*

wMontese Tower Hotel: R$90 por pessoa em quarto duplo
R$75 por pessoa em quarto triplo
Av. Dorival Marcondes Godoy, 165, Bairro Montese Resende - RJ
CEP: 27535-320
Tel: +55 24 2108 1108 / + 55 24 3355 1108
E-mail: vendas@montesetowerhotel.com.br
(informar que é do Paraquedismo Rio de Janeiro para desconto)
wCastel Plaza Hotel: R$140 por pessoa em quarto duplo
Av. Marechal Castelo Branco, 101 – Centro, Resende – RJ
Tel: +55 24 33583200
E-mail: reservas@castelplaza.com.br

10 – Aeronaves de treinamento e de competição
A organização contará com uma aeronave Cessna 182 (PP-OTJ), e com uma reserva, a
confirmar, para a realização dos treinamentos e da competição. Os saltos de treinamento
poderão ser realizados a um custo de R$ 65 (3500ft), e de R$ 80 (5000ft).
11 – Considerações de julgamento da competição
- Tempo no solo e ordem de saída: Deverá ser respeitado o tempo mínimo de 30
(trinta) minutos de solo entre os saltos de uma mesma equipe;
- Todos os competidores Sêniors e Intermediários deverão estar de acordo com as
normas da entidade de seu país e serem no mínimo categoria A ou equivalente. Os
competidores iniciantes poderão ser Cat AI;
- Desde que existam 3 ou mais competidores (ou equipes), serão quatro as categorias
em disputa: Iniciante, Intermediário, Sênior Masculino e Sênior Feminino);
Iniciante: Velames com área de 210ft2 ou maior em alvo de 15m
Intermediário: Velames de precisão (Zero, ParaFoil, Classic ou equivalentes), em
alvo do colchão, mosca de 2cm, com medição até 15m
Sênior Masculino: Velames de Precisão (Zero, Foil, Classic ou equivalentes), alvo do
colchão, mosca de 2cm, com medição até 19cm
Sênior Feminino: Velames de Precisão (Zero, Foil, Classic ou equivalentes), em alvo
do colchão, mosca de 2cm, com medição até 19cm
- Haverá dois alvos, um alvo no colchão para velames de precisão (Zero, ParaFoil,
Classic ou equivalentes), e outro alvo, na grama, com marcação de 15m de raio, para
velames com área de 210ft2 ou maior (não específicos de precisão);

- A Ordem de Saída para a primeira rodada das Provas de Precisão de Aterragem será
estabelecida por sorteio conduzido pelo Diretor e a ordem de saída para as demais rodadas,
tão logo seja possível e sem interromper o fluxo normal das decolagens, será na ordem
inversa da classificação.
12 – Procedimentos de segurança
Os Equipamentos deverão encontrar-se em condições previstas nos Códigos Esportivos de
seus respectivos países e estarão sujeitos a fiscalização do evento.
Serão de uso obrigatório para o evento: o capacete, altímetro e dispositivo de abertura
automática.
13 - Documentação requerida
Serão exigidos dos competidores os seguintes documentos: Licença desportiva vigente,
caderneta de saltos e comprovante de cobertura médica em dia.
14 – Contatos
Diego Gabriel da Silva – +55 21 984618400
diegogabrielx@yahoo.com.br
Antonio Augusto B. Santos – +55 21 993831930
skytonirj@yahoo.com.br

Formulário de inscrição e termo de responsabilidade INDIVIDUAL
Nome:
Nome da equipe:
Atletas que deseja formar equipe: (se for o caso)
No licença:
Categoria:
País:
Instituição:
Velame:

Marque com um X
Sênior
Intermediário
Iniciante
Masculino
Feminino

Eu atesto que tive meu equipamento inspecionado e aprovado para saltos no
Campeonato Internacional Paraquedismo Rio de Janeiro e I Copa Brasil de Precisão de
Aterragem de 19 a 26 de junho de 2016, e que a dobragem do reserva está em dia, de acordo
com a atual legislação de meu país.
_______________________________________________
Atleta

***Enviar para o email skytonirj@yahoo.com.br juntamente com o comprovante de depósito
da taxa de inscrição.

X

