CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE PARACAIDISMO
COLPAR Siglo XXI

CAMPEONATO BRASILEIRO E LATINO-AMERICANO – ED. 2022
COPA ABERTA TOMÁS DÁNIL BERRIOLO
III ETAPA DO CIRCUÍTO BRASILEIRO – VERSÃO 2022
PILOTAGEM DE VELAME
Boletim Informativo 02
1. DA FINALIDADE
Regulamentar as atividades a serem desenvolvidas para o Campeonatos
Brasileiro e Latino-americano de Pilotagem de Velame – versão 2022, na
Copa Aberta TOMÁS DÁNIL BERRIOLO e na III ETAPA DO CIRCUITO
BRASILEIRO DE PV, que serão realizados no Centro Nacional de
Paraquedismo, Cidade de Boituva, estado de São Paulo, Brasil, no período
de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2022.
2. DOS OBJETIVOS
2.1. Determinar os campeões brasileiros, latino-americanos, da Copa Aberta
Tomás Dánil Berriollo e da III Etapa do Circuito Brasileiro de Pilotagem de
Velame em 2022, nas categorias em disputa nos referidos campeonatos,
copa e etapa, bem como, os segundos e terceiros lugares nas mesmas
competições.
2.2. estabelecer quebras de recordes brasileiros e latino-americanos de PV.
2.3. promover e desenvolver a modalidade de Pilotagem de Velame.
2.4. 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.
2.5. estabelecer pontuação, para o ranking brasileiro de PV e selecionar os
atletas que representarão o Brasil em possíveis participações em
Campeonatos Internacionais da disciplina em 2023.
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3. REALIZAÇÃO
3.1. DETALHAMENTO TÉCNICO
3.1.1.
A Organização geral do evento é da Confederação Brasileira de
Paraquedismo – CBPQ, através do Comitê de Pilotagem de Velame –
CPV;
3.1.2.
O Júri da Competição será formado pelo Controlador CBPq
(COLPAR), o Diretor do Campeonato, o Juiz Chefe e todos os Chefes de
Delegação presentes que não possuam outra função, dentro de suas
delegações.
3.1.3.
O Controlador CBPq (COLPAR) será o Sr UELLINTON M. de Jesus;
3.1.4.
O Diretor do Circuito será o Sr FRANCISCO Garcia - FAI Skydiving
Judge CP;
3.1.5.
O Juiz da Prova de Distância será o Sr João NEVES Jr – Árbitro CBPq
de PV;
3.1.6.
O Juiz da Prova de Precisão será o Sr Eduardo Balthazar (DUDA) –
Árbitro CBPq de PV;
3.1.7.
O Juiz da prova de velocidade será o Sr FRANCISCO Garcia - FAI
Skydiving Judge CP;
3.1.8.
Os Juízes do Painel será o Sr ENILTON Rocha (acumulando como
Aux do Diretor do Circuito), e todos os “juízes em avaliação” e outros que
comparecerem para manter a validade das suas licenças
3.1.9.
Os FAI Skydiving Judge, Jueces COLPAR e Árbitros CBPq, (que
necessitem manutenção, reciclagem ou evolução), que comparecerem, por
suas expensas, desde que presentes à reunião dos juízes, atuarão no
campeonato como “juízes auxiliares” sob a orientação e direção do Juiz
Chefe e dos Juízes de Prova;
1.1. CATEGORIAS, PROVAS E REGULAMENTOS
1.1.1.
O Campeonato Brasileiro e a III Etapa do Circuito Brasileiro, serão
disputados nas categorias INTER e PRÓ, nas provas de Distância,
Velocidade e Precisão, ao final também estabelecendo o Combinado (soma
de todas as provas), já a Copa Aberta Tomás Dánil Berriolo e o
Campeonato Latino-americano serão disputados apenas na Categoria Pró
(Sênior). Os pontos e marcas de um atleta da III Etapa do Circuito
Brasileiro, na Copa Aberta e do campeonato Brasileiro das categorias “Pró”
(Sênior) e “Intermediários”, serão os mesmos pontos e marcas, desse
atleta, no Campeonato Latino-americano no que couber.
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1.1.2.
A categoria INTER será disputada somente no Campeonato Brasileiro
e na III Etapa do Circuito Brasileiro de Pilotagem de Velames.
1.1.3.
O circuito da prova de Velocidade será EM CURVA A ESQUERDA
conforme previsto no Código Desportivo COLPAR e no Regulamento
Específico BRASILEIRO para Pilotagem de Velame 2022.
1.1.4.
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.
1.1.5.
Nestes eventos já citados, serão aplicados, no que couber, o
REGULAMENTO BRASILEIRO DO PARA-QUEDISMO DESPORTIVO, o
CÓDIGO DESPORTIVO DA COLPAR, o REGULAMENTO ESPECÍFICO
COLPAR e o BRASILEIRO DE PV, 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.
1.2. INSCRICÕES
1.2.1.
A inscrição no evento incluí: O pagamento das taxas de inscrição
CBPq e COLPAR, frutas, água, logística do evento e premiações para os 3
primeiros colocados de cada prova e para os 3 primeiros colocados e
combinado nas três competições (Copa, Brasileiro e Latino-americano)
para a categoria PRO, e para os 3 primeiros colocados de cada prova e
combinado na categoria Inter para o Campeonato Brasileiro.
1.2.2.
As vagas de treinos como também as vagas do campeonato (01 vaga
treino oficial e 09 vagas da competição), deverão ser pagas pelo atleta
diretamente para a empresa responsável pelos saltos.
1.2.3.
O valor da taxa de inscrição para a Categoria PRO é de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais) ou US$ 150 (cento e cinquenta dólares).
1.2.4.
O valor da taxa inscrição para a Categoria INTER é de R$ 500,00
(quinhentos cinquenta reais).
1.2.5.
O prazo para Inscrição Preliminar sem acréscimo é 9 de novembro
de 2022 com o pagamento da taxa e envio de formulário de inscrição
completo.
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1.2.6.
Após a data do item 3.3.5, até as 17:30 do dia 23 de novembro de
2022, o valor da taxa de inscrição é majorado em 30% (trinta porcento) do
valor inicial da categoria pretendida.
1.2.7.
Após a data do item 3.3.6, até a o início da Reunião Preparatória do
Evento, o valor da taxa de inscrição é majorado em 50% (trinta porcento)
do valor inicial da categoria pretendida.
1.2.8.
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
na REUNIÃO PREPARATÓRIA DO EVENTO. Exige-se, entretanto, a
inscrição formal destes atletas e/ou delegações até o dia 9 de novembro
de 2022, a fim do organizador ter conhecimentos do número de atletas que
veem participar. Lembramos a todas as delegações que vierem participar
do Campeonato Latino-americano, que tragam suas Bandeiras nacionais e
que, suas entidades nacionais, quitem todas as anuidades para com a
COLPAR antes do início da competição.
1.2.9.
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.
1.2.10. Os competidores deverão portar as respectivas licenças esportivas
válidas (de seus Países).
1.2.11. A inscrição final será confirmada após o pagamento da taxa de
inscrição na conta da Confederação Brasileira de Paraquedismo,
CNPJ(PIX) 81.078.099/0001-46, Banco do Brasil, Conta Corrente Nº
44357-3, Agência 1649-7.
1.2.12. O formulário de inscrição preenchido (anexo neste boletim),
acompanhado de cópia do depósito bancário realizado, deverá ser enviado
até o dia 9 de Novembro de 2022, via e-mail, para o Organizador do
Campeonato, com cópia para o CPV – Comitê de Pilotagem de Velame,
nos
endereços
de
email:
secretaria.executiva@cbpq.org.br
e
cpv@cbpq.org.br
1.2.13. É obrigatório o preenchimento de todos os campos do formulário, sem
exceção.
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1.3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NAS CATEGORIAS
1.3.1.
INTERMEDIÁRIA (INTER) – Estarão aptos a participar desta categoria
os atletas que não tenham participado de qualquer competição nacional na
Categoria PRO (Sênior), ou que, em competições Nacionais passadas,
competindo como intermediário, não tenham se classificado entre os 3
(TRES) primeiros lugares.
1.3.2.
PRO (SENIOR) – Estão aptos a participar desta categoria, atletas que
possuam capacidade técnica e optem por ela.
1.3.3.
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.
1.4. HOSPEDAGEM
1.4.1.
O Hotel oficial e apoiador do evento foi alterado para Hotel Rafeli
Obs: sujeito a disponibilidade no período da competição
1.5. PROGRAMAÇÃO PREVISTA
DATA

HORÁRIO
08:30

28.11

08:30 –
18:00
07:30

LOCAL

ENVOLVIDOS

Dia oficial de chegada dos
atletas
Preparação final da área e
realização dos treinos livres
(OPP)

CNP –
BOITUVA

Todos envolvidos

Reunião preparatória
Reunião dos Juízes

29.11
08:00
09:00
08:00
30.11
a
02.12

EVENTO

08:00

08:00

Atletas/Juízes/DirCirc/Dir.
CNP –
BOITUVA

Treino Oficial
Cerimônia de Abertura e
Saltos de Competição
Continuação dos saltos de
competição
Continuação dos saltos de
competição
Ressaltos, saltos de
desempate, saltos para
completar as rodadas
mínimas

Juízes e Atletas
Todos
Todos

CNP –
BOITUVA

Todos
Atletas/Juízes/DirCirc/Dir.

CNP –
BOITUVA

Atletas/Juízes/DirCirc/Dir.
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A
combinar
Ao
Término

Cerimônia de encerramento
e premiação
Liberação atletas, dirigentes
e staff

Todos
Todos

1.6. VAGAS
1.6.1.
Preço especial da vaga a 6.000 pés para os atletas durante os treinos
livres e durante a competição: R$ 135,00 (Cento e trinta e cinco reais)
1.7. PROTESTOS
1.7.1.
Cada protesto (recurso) deverá estar acompanhado de uma taxa de
US$ 50,00 (cinquenta dólares americanos). Caso o atleta consiga parecer
favorável ao seu recurso, esse valor lhe será devolvido.
1.8. DETERMINAÇÃO DOS CAMPEÕES
1.8.1.
Serão declarados os campeões por provas (Precisão, Distância e
Velocidade) os atletas que somarem mais pontos em todas as rodadas
completas de cada prova, dos eventos previstos.
1.8.2.
Será declarado Campeão Geral Absoluto o atleta que somar maior
número de pontos na soma de todas as provas (Precisão, /distância e
/velocidade), de cada competição.
1.8.3.
Para fins de Ranking Brasileiro será considerada somente a
classificação final geral (o resultado do combinado) do Campeonato
Brasileiro.
1.9. PREMIAÇÕES
1.9.1.
Troféu para o Campeão de cada prova (Distância, Precisão e
velocidade) para os Campeonatos Brasileiro e latino-americano.
1.9.2.
Troféu para os 3 primeiros colocados do Combinado das categorias
em disputa para todas as competições em disputa (Brasileiro, Latinoamericano e Copa Aberta TOMÁS DÁNIL BERRIOLO);
1.9.3.
Medalhas para os três primeiros colocados de cada prova nas
competições em disputa.
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1.9.4.
Troféu Fair Play será concedido ao competidor que se destacar
por suas qualidades de camaradagem e apoio na promoção da
disciplina. O vencedor do troféu será escolhido pelos mesmos
competidores durante a competição.
1.10. ÁREA DE SALTO
1.10.1. 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, no ano de 2021 lá foram
realizados cerca de 126.000 (cento e vinte e seis 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 FAI/IPC.
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
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O Pond foi construído em dimensões que cumprem todas as normas
oficiais FAI (80x20) e tem disponibilidade de pouso nos dois sentidos.
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2. DESENVOLVIMENTO DAS PROVAS
2.1. RODADAS
2.1.1.
A competição será disputada em um total de 9 (nove) rodadas, sendo
3 (três) para cada prova prevista (Precisão, distância e velocidade), e, para
que seja válida, será necessário que pelo menos uma rodada de cada
prova seja completada. Para a validação da classificação no COMBINADO
por Categoria (PRO / INTER), deverá ser cumprida a execução de uma
rodada completa em cada prova (distância, precisão e velocidade).
2.2. CASOS OMISSOS
2.2.1.
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.
2.2.2.
Demais atividades e respectivos responsáveis necessários ao
desenvolvimento da competição serão divulgados em boletins Informativos
posteriores a este.
3. RESPONSABILIDADES
3.1. DO(S) ORGANIZADOR(ES)
3.1.1. Divulgar a competição;
3.1.2. Prover apoio e cumprir as atividades diárias (administrativas, logísticas
e operacionais) relacionadas ao desenvolvimento do campeonato;
3.1.3. Disponibilizar Equipe Médica e ambulância equipada com os meios
necessários ao atendimento em emergência para incidentes/acidentes
no paraquedismo;
3.1.4. Prover alimentação para os juízes e auxiliares no período do evento,
bem como hospedagem para os juízes oficiais;
3.1.5. Prover equipe com transporte para resgatar competidores e material,
em emergências e/ou nos casos de aterragens fora da área;
3.1.6. Realizar a Cerimônia de Abertura do Circuito, apresentando os árbitros
aos atletas, e as demais informações pertinentes ao momento;
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3.1.7. Realizar a Cerimônia de Premiação, sob a coordenação do Juiz Chefe,
com o apoio de serviço de som compatível, oferecendo os respectivos
prêmios aos competidores.
3.2. DO COMITÊ DE ARBITRAGEM
3.2.1. Designar os árbitros necessários ao cumprimento das provas
constantes no programa do Campeonato.
3.2.2. Divulgar os resultados do Circuito, e coordenar a Cerimônia de
Premiação.
3.2.3. Produzir Boletim Final do Campeonato com dados consolidados para
divulgação no site da CBPq.
3.3. DOS ATLETAS
3.3.1. Todo deverá estar com o reserva certificado, antes do início da
competição, por um técnico habilitado por sua Confederação
competente.
3.3.2. Estar com a licença desportiva ativa. Só serão válidas licenças de
entidades desportivas filiadas a COLPAR.
Boituva, 28 de setembro de 2022

JOÃO ANTONIO RONCATO DE SOUZA

Chefe - Comitê de PV

UELLINTON MENDES DE JESUS
Presidente CBPQ

