39º Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre
Versão 2017
Boletim Prévio Nº 01
1. Finalidade:
Regulamentar as atividades a serem desenvolvidos no 39º Campeonato Brasileiro de FQL - versão 2017, que será
realizado em Boituva, estado de São Paulo, no período de 21 a 25 de Agosto de 2017.
2. Objetivos:
a) Determinar os campeões Brasileiros FQL-4 (Inter, Feminino, Open e Master), FQL-8 e FQL-10, premiá-los, bem
como os segundos e terceiros lugares, em cada categoria;
b) Determinar as equipes que representarão o Brasil nos eventos a serem realizados no exterior.
c) Estabelecer recordes brasileiros de FQL;
d) Promover e desenvolver as modalidades em disputa;
Apresentar uma imagem atrativa dos saltos de competição e padrões (pontuação) para os competidores,
expectadores e mídia;
e) Compartilhar ideias e estreitar laços de amizades entre os atletas de FQL, árbitros e pessoal de apoio;
f) Proporcionar a todos os participantes, troca de experiências, conhecimentos e informações;
g) Aprimorar métodos e práticas de julgamento; e,
h) Aprimorar os critérios de formação do ranking de FQL.
3. Realização:
A. Organização:
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–
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O Comitê Organizador é o Comitê de Formação em Queda Livre – CFQL e a Empresa Organizadora,
juntos, cuidarão de toda a infraestrutura e organização do evento;
O Júri da competição será formado pelo Controlador CBPq, pelo Diretor do Campeonato e pelo Juiz Chefe;
O Controlador da CBPq será o Sr. Luiz Santiago DIM;
O Diretor do Campeonato será o Sr. João NEVES Junior - Juiz COLPAR/Arb CBPq;
O Juiz Chefe do Campeonato será o Marcos GAERTNER, Arb CBPq;
O Juiz da Prova de FQL-4 e FQL-8 será ANUNCIADO E DECLARADO no Boletim Informativo a ser
publicado;
Os Juízes do Painel serão ANUNCIADOS E DECLARADOS no Boletim Informativo a ser publicado
Outros Juízes poderão ser agregados e participar do quadro de arbitragem da competição, sob a supervisão
do Juiz-chefe e do Juiz de prova; Haverá um estágio prático para Árbitro CBPq paralelamente ao
Campeonato. Os árbitros Regionais e outros, necessitando de reciclagem e considerando-se prontos
a serem avaliados para evolução a árbitro CBPq, às suas próprias expensas ou de suas Federações,
poderão se apresentar na Reunião dos Juízes e participar do Painel para serem avaliados.
A secretaria do campeonato estará a cargo da Sra. SUELLY Narbot, secretaria executiva da CBPq;
O Manifesto estará a cargo da Secretaria do Campeonato sob supervisão direta do Diretor do Campeonato;
A responsabilidade da ilha de edição será ANUNCIADA E DECLARADA no Boletim Informativo a ser
publicado;
O apoio aéreo será prestado por aeronaves a serem definidas pela Empresa Organizadora;
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 horas após término do campeonato;

B. Inscrição:
1- A inscrição oficial e preliminar de um atleta ou equipe deverá ser feita até o dia 28 de julho de 2017. As
inscrições enviadas ou efetuadas após esta data terão seus valores majorados em 100%. O limite máximo
para a inscrição de um atleta ou equipe é o início da Reunião Preparatória de cada categoria (FQL-4 Inter,
Feminino, Open, Master e FQL-8). Todos deverão portar a licença CBPq válidas.
2- As Fichas prévias e Oficiais de Inscrição (modelo anexo a este boletim) devidamente preenchidas, deverão
ser enviadas, juntamente com o comprovante de depósito, eletronicamente (via e-mail), para o CFQL,
3- A inscrição prévia (até 28 de Julho de 2017), é importante para que exista uma estimativa
suficientemente explicitada das equipes participantes, de modo a permitir aos Organizadores,
prepararem o local, a premiação e a estadia dos participantes no local da competição.
Endereço de e-mail:
CFQL: cfql@cbpq.org.br
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- O valor da taxa de inscrição por atleta titular, reserva ou câmera de cada equipe é R$ 180,00 (cento e oitenta
reais), até as 19 horas do dia 28 de julho de 2017, após esta data o valor será acrescido de 50%.
5- A prova de FQL-8 e FQL-10 refere-se apenas ao Campeonato Brasileiro e as equipes de FQL-4 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.
6- Qualquer atleta de FQL-4, incluindo o câmera (faz parte da equipe), poderá fazer parte APENAS de 01 (uma)
equipe de FQL-4. A mesma regra se aplica no caso de equipes de FQL-4 Inter, Feminino, Master e FQL-8.
7- A categoria FQL-4 Intermediária refere-se apenas ao Campeonato Brasileiro e o time poderá ter somente um
(01) atleta inscrito que já tenha participado de algum Campeonato Brasileiro de FQL-4 Open. Os times (ou
seus membros) que foram campeões de anos anteriores, nesta categoria, são obrigados a participar na
categoria Open, assim como, os times de FQL-4 Inter que atingiram uma MÉDIA de pontos de dois (02)
dígitos no Campeonato de 2016, independente da classificação geral do referido campeonato.
8- A taxa de inscrição, no valor total, de cada equipe deverão ser realizadas em UM ÚNICO depósito na conta
corrente da CBPq (Banco do Brasil – Agência 5888-2 C/C 24614-X, Favorecida: Confederação Brasileira
de Pára-quedismo, CNPJ: 81.078.099/0001-46).

Mais uma vez >>>>>> ATENÇÃO: UM ÚNICO depósito somando o valor das taxas de toda a equipe
(R$ 800,00 – Oitocentos Reais) para o caso de uma equipe de FQL-4 com seu câmera e sem nenhum
reserva).
9- A taxa de inscrição cobre unicamente a inscrição do atleta na competição. O transporte do competidor de sua
residência até o sitio da competição e vice-versa, a sua alimentação, hospedagem e transporte, não estão
cobertos por esta taxa. Cada equipe será responsável por isso com relação aos seus integrantes.
10- Eventuais atletas avulsos que participem exclusivamente das provas de FQL-8 e/ou FQL-10 DEVEM ser
agregados como reserva de uma equipe de FQL-4 e sua taxa depositada junto com os demais membros da
referida equipe.
11- A prova de FQL-4 Master terá Pool Simplificado a ser definido durante a Reunião Preparatória de FQL-4.
12- A prova de FQL-10 será realizada com no mínimo 2 (duas) rodadas com salto, “no-grip”, “no-show”. Os
atletas avulsos que participarão exclusivamente do FQL-10 deverão realizar as inscrições durante o evento,
com a secretaria.

C. Vagas:
O valor oficial das vagas serão estabelecidos no Boletim Informativo 02.
D. Composição das Equipes:
Provas de FQL
I. FQL-4 Intermediário - 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.
II. FQL-4 Feminino – até 6 (seis) atletas, sendo exigido que TODA a equipe, exceto o câmera, seja composta
exclusivamente por atletas femininas Cat. B ou superior.
III. FQL-4 Open - até 6 (seis) atletas, no mínimo Cat. B, e um câmera.
IV. 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, e um câmera. O camêra não tem restrição de idade.
V. FQL-8 – até 10 (dez) atletas, no mínimo Cat. B, e um câmera.
VI. FQL-10 – Até 12 atletas, no mínimo Cat. B, e um câmera.
E. Hospedagem:
Será publicada uma lista de acordo com a sede escolhida para o evento
F. Programação diária:
A ser definida no Boletim Oficial 01
G. Aeronaves:
Detalhes operacionais constarão do Boletim Informativo Nº 02.
H. Protestos:
Cada protesto (recurso) deverá estar acompanhado de uma taxa de R$ 250,00 (duzentos reais), e embasado nos
Regulamentos adotados e em uso na competição:
– Regulamento Desportivo do Paraquedismo Brasileiro (site da CBPq – 2016), e
– Regulamento Específico Brasileiro para a Formação em Queda Livre – Edição 2016
– As alterações produzidas em função dos Boletins 01 e 02 da competição
– Decisões finais tomadas na Reunião Preparatória do evento.
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 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 – Edição 2016, no Regulamento Brasileiro de Paraquedismo Desportivo
(ambos encontram-se publicados no website da CBPq – www.cbpq.org.br), 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.
Para as competições das diversas modalidades (FQL-4 OPEN, FQL-4 INTER, FQL-4 FEMININO, FQL-4 MASTER e
FQL-8) serem validadas oficialmente, elas deverão ser disputadas por no mínimo 03 (três) equipes.
No caso do FQL-4 Feminino apresentarem-se apenas uma ou duas equipes, estas entrarão automaticamente na
disputa pela categoria OPEN e a categoria Feminina não acontecerá.
A categoria INTER e MASTER, se não houver a inscrição mínima de 03 (três) equipes, os saltos serão realizados , as
equipes premiadas, não podendo apenas ser declaradas Campeãs Nacionais.

Havendo a inscrição inicial de três equipes, e uma equipe não comparecer ao embarque, a prova terá validade e
somente as equipes que a completaram serão premiadas.
Rodadas: Todas as provas de FQL-4 OPEN, FQL-4 INTER, FQL-4 FEMININO, serão disputadas em 10 (dez)
rodadas, sendo que todas as equipes deverão completar uma rodada, no mínimo, para validar o Campeonato.
Para a 9ª (nona) rodada, só irão as cinco equipes melhores classificadas até a oitava rodada ou, no mínimo 3 (três)
melhores classificadas até a 8ª rodada, assim como, para a 10ª (décima) rodada, só irão as quatro melhores equipes
classificadas até 9ª (nona) rodada.
A Prova de FQL-4 Master será disputada em 5 (cinco) rodadas.
A Prova de FQL-10 será disputada em 4 (quatro) rodadas.
Pool de FQL-4 Open e Feminino e FQL-8: Encontram-se disponível no site da Confederação Brasileira de Páraquedismo (www.cbpq.org.br) e no 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.

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.

ALL
d. Indica a intenção dos atletas.

e. Qualquer união de corpos lateralmente exige um
gripe de braço e um de perna no mesmo atleta.
f. Visualização para a posição dos gripes no(a):
Braço
Perna
Casos Omissos :
Antes do início do evento, serão avaliados e resolvidos pela Comissão composta pelo Diretor do Campeonato, por
um Membro Organizador Local e pelo Juiz Chefe, após o início da competição, a tarefa caberá ao JÚRI DO
CAMPEONATO.
Centro Nacional de Paraquedismo
Boituva, São Paulo - Brasil, 06 de Outubro de 2016
UELLINTON MENDES DE JESUS
Chefe do Comitê de FQL

LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANTIAGO (DIM)
Presidente da CBPq

CAMPEONATO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO EM QUEDA LIVRE – 2017
FICHA OFICIAL DE INSCRIÇÃO
EQUIPE
ESCOLHA A(S) CATEGORIA(S) EM QUE VAI COMPETIR (marque com X)
4Way SENIOR
4Way SENIOR
8Way SENIOR
MASCULINO
FEMININO
4Way
4Way INTER
8Way SENIOR
INTERMEDIÁRIO
FEMININO
FEMININO
4Way
10Way
//////////
MASTER

/////

Inscrições até as 19:00 horas do dia 28 de julho de 2017, após essa data, majoração de 100% no valor da taxa.
NÃO SERÃO ACEITOS RECASTRAMENTOS e/ou CADASTRAMENTOS após o dia 21 de agosto de 2017.
NOME COMPLETO

TELEFONE

CBPq# / Cat.

Valor Taxa

NOME do
RESPONSAVEL
e-mail
Local e data
ASSINATURA
DO
RESPONSAVEL

Telefone

Celular

COMPETE EM
FQL-4 FQL-8 FQL-10

TERMO DE RESPONSABILIDADE (será preenchido na reunião preparatória do dia 21 de agosto de 2017)
O(s) atleta(s) relacionado(s) nesta Ficha de Inscrição do Campeonato Brasileiro de FQL – Versão 2017, tiveram seus
equipamentos inspecionados e aprovados para saltos neste Campeonato e estão com a dobragem dos seus paraquedas
reserva em dia, de acordo com a atual legislação da CBPq.
Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva, SP, Brasil, 21 de agosto de 2017.
CBPq Nº e NOME COMPLETO ou identificação do País

ASSINATURA

