Boletim Informativo 01/2013
1. Finalidade e data
Regulamentar os eventos a serem desenvolvidos no Campeonato Latino Americano de Formação em
Queda Livre e de Eventos Artísticos de 2013, que será realizado em Tobati (Aeroclube TOBATI
AVENTURAS AÉREAS) – Departamento Central – Paraguai, entre os dias 20 e 24 de Novembro de 2013,
competição oficial e constante do Calendário COLPAR.
2. Objetivos
a) Determinar os campeões latinoamericanos de FQL-4 (Masculino - Feminino) e de Eventos
Artísticos (FF e FS), para premiá-los, bem como os segundos e terceiros lugares.
b) Determinar os parâmetros latinoamericanos para as equipes de competição.
c) Estabelecer recordes latinoamericanos de FQL e de Eventos Artísticos.
d) Promover e desenvolver as modalidades em disputa.
e) Apresentar uma imagem atrativa dos saltos de competição e padrões (pontuação) para os
competidores, expectadores e mídia.
f) Compartilhar ideias e estreitar laços de amizades entre os atletas, árbitros e pessoal de apoio.
g) Proporcionar ainda a todos os participantes a troca de experiências, conhecimentos e
informações.
3. Realização
A. Organização:
O Organizador do evento é a Confederação Latinoamericana de Paraquedismo – COLPAR Século XXI,
que entrega a Asociación Paraguaya de Paracaidismo Deportivo – APPD e seus prepostos, a
infraestrutura organizacional e operativa, sob o apoio da SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEL
PARAGUAY, com a seguinte formação operacional :
1 - O JÚRI da competição será formado pelo CONTROLADOR COLPAR, pelo Diretor do Campeonato e
por todos os Chefes de Delegação presentes (titulares e/ou representantes dos Países afiliados).
2 - O Controlador COLPAR será o Sr. Jorge Derviche Filho – JOTA – Presidente da COLPAR
3 - O Diretor do Campeonato será o Sr. ALESSANDRO Massagrande – Presidente da APPD.
4 - O Juiz Chefe será o Sr. Jelson AMORIM – FAI Parachuting Judge – Presidente do CARB COLPAR.
5 – O Juiz Assistente será o Sr Celso RUBEN Acosta – Juiz COLPAR.
6 – O Juiz das Provas de FCL4 será o Sr. ALBERto Basso, Juiz COLPAR.
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7 – O Juiz da Prova de Eventos Artísticos será a Srta. DIOVANA Carvalho, Juiz COLPAR.
8 – Os Juízes do Painel serão os Senhores Juízes COLPAR WILLIAN David Amarilla Gonzales, Faustino
Ruben SANCHEZ Silva, JAVIER Ramon Flores, SIMÓN Sebastian Zaliben Del Canto, DARIO Miranda
Caceres, José Eduardo Perez Perez, OSCAR Rafael Flecha Benitez e Priscilla dos Anjos Juiz Regional do
Brasil.
9 - Outros juízes e alunos do curso de juiz (é necessário que os países afiliados manifestem interesse),
poderão ser agregados e participar do quadro de arbitragem da competição, sob a supervisão do Juizchefe e dos Juízes das provas.
B. Inscrição:
1- A inscrição oficial de um atleta ou equipe poderá ser feita até o dia 15 de outubro de 2013, as
inscrições enviadas até esta data constarão no Boletim 02. O limite máximo para a inscrição de um
atleta ou equipe é o início da Reunião Preparatória de cada disciplina desportiva (FQL 4, FF e FS). Todos
deverão portar licenças válidas de seus países de origem, que devem estar vinculadas a clubes
legalmente constituídos.
2- O pagamento dos valores referentes a taxa de inscrição deverão ser realizados na chegada da
delegação diretamente para o Comitê Organizador do Campeonato Latinoamericano (APPD), devem
ser efetuados em “cash” no valor definido ou pagamento com cartão de crédito acrescido de 5%. Os
formulários de inscrição (cujo modelo anexamos a esse Boletim Informativo), devem ser preenchidos,
e remetidos para o Comitê Organizador, com copia para a COLPAR, exclusivamente via digital, para os
seguintes e-mails:
appd2013@gmail.com (APPD)
jderviche@terra.com.br (COLPAR)
3- O valor individual da taxa de inscrição (por atleta de cada equipe, incluindo câmera de voo e
reserva), é de US$ 100.00 (CEM DOLÁRES AMERICANOS) . Reiteramos que o pagamento dos valores
referentes a taxa de inscrição deverão ser realizados na chegada da delegação diretamente para o
Comitê Organizador do Campeonato Latinoamericano (APPD), devem ser efetuados em “cash” no valor
definido ou pagamento com cartão de crédito acrescido de 5%.
Caso haja interesse e/ou necessidade, para pagamento antecipado (inclusive dos saltos), deve-se
entrar em contato com o Comitê Organizador, APPD, pelo email appd2013@gmail.com que
informará os procedimentos e valores a serem depositados, bem como a conta corrente credora.
4- Qualquer atleta de FQL-4, incluindo o câmera de voo, poderá fazer parte APENAS de uma equipe. A
mesma regra se aplica às equipes de FF e FS.
5- OBSERVAÇÃO IMPORTANTE :
Os Atletas de um país somente poderão ser inscritos oficialmente se este estiverem quites com a
tesouraria da COLPAR.
C. Vagas:
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As vagas para os saltos a 10.500 pés (FQL) custarão U$ 40.00 e saltos a 12.000 pés (Eventos Artísticos)
custarão US$ 45.00 . Cada equipe de competição pagará antecipadamente, pelas vagas que ocupar na
aeronave de lançamento (previstos: 8 saltos de FQL-4, 5 saltos de FF e 5 saltos de FS).
Os valores correspondentes às rodadas não realizadas serão devolvidos ao do término oficial da
competição.
D. Composição das Equipes:
I. FQL-4 open - até 6 (seis) atletas, no mínimo Cat. B, e um câmera de voo.
II. FF – até 02 (dois) atletas, no mínimo Cat B¸e um(a) câmera de voo.
III. FS – até 01 (um) atleta, no mínimo categoria B, e um câmera de voo.
E. Hospedagem:
Na cidade de TOBATI, a menos de 10 minutos do Aeródromo, a possibilidade de alojamento no Hotel
existente é limitada. Para os dias do Campeonato existem reservas realizadas, antecipadamente, pela
APPD para aproximadamente 60 pessoas, motivo pelo qual se aconselha que as reservas sejam
realizadas com bastante tempo de antecipação. O Hotel é de primeiríssima qualidade e oferece
oportunidades impares de alojamento, entretenimento e lazer. Possui piscina, Sauna, academia de
ginástica, salão de jogos, etc. Quadras de diversos esportes e campo de futebol:
Para realizar a reserva deve-se informar que é para o evento de paraquedismo.
HOTEL VISTA SERRANA – Telefone +595 51 626 2879
Contato : reservas@vistaserrana.com.py
Pesquise na Net : www.vistaserrana.com.py
No Aeródromo há possibilidade de CAMPING e se dispõe de banheiro, masculino e feminino, com
água quente e duchas. O uso do CAMPING e da zona de recreação do aeródromo não tem custo para
os competidores inscritos no evento e seus acompanhantes.
A Organização está pesquisando para conseguir outras opções de alojamento, as quais informaremos
no Boletim Informativo 02.
É importante salientar que será responsabilidade de cada atleta fazer a reserva, com antecedência,
diretamente no hotel já disponibilizado informando sua condição de participante do evento, no caso
do camping, os interessados devem trazer sua própria barraca.
F. Programa Tentativo:
20 de Novembro – Chegada e Treinamento oficioso das equipes, como também, reunião dos juízes.
21 de Novembro – Treinamento oficial das equipes durante todo o dia.
21 de Novembro – 18:00 – Reunião Preparatória dos eventos.
22 de Novembro – 08:00 as 09:00 – Providências finais e Cerimônia de abertura
22 de Novembro – 09:30 ao por do sol – saltos de competição
23 de Novembro – 08:00 ao por do sol – saltos de competição
24 de Novembro – 08:00 ás 15:00 – Saltos de competição
24 de Novembro – 15:00 ás 16:00 – Saltos de desempate e ressaltos para completar a rodada mínima
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24 de Novembro – 16:30 Premiação e Cerimônia de Encerramento
24 de Novembro – 18:00 Liberação das Delegações
Maiores detalhes, no Boletim número 2, que será divulgado 30 dias antes da competição.
G. Aeronaves:
A aeronave prevista para apoiar a competição é um CASA da Força Aérea Paraguaia devidamente
contratado para a ocasião. Existem ainda, a disposição dos interessados, a possibilidade de aeronave
de menor porte (4 paraquedistas). A ocorrência de uma possível troca da aeronave CASA (por outra
igual), em caso de pane ocorrida será explicitada no Boletim 02:

H. Protestos:
Cada protesto (recurso) deverá estar acompanhado de uma taxa de US$ 100.00 (cem dólares
americanos), e, embasado nos regulamentos adotados e em uso na competição. Protestos deferidos
terão a taxa restituída, do contrário será retida no caixa da COLPAR.
I. Determinação da equipe campeã de cada categoria:
Será declarada campeã, a equipe ou atleta que somar o maior número de pontos dentre as rodadas
completadas.
J. Premiação:
As equipes campeãs receberão troféus e os seus integrantes, medalhas. Poderão ser oferecidos ainda,
outros prêmios, que serão relacionados, se houverem, no Boletim Informativo 02.
4. Desenvolvimento das provas
Regras: Todas as provas serão regidas e avaliadas segundo no Código Desportivo da COLPAR edição
2011, no Regulamento Específico Latinoamericano para Campeonatos de Formação em Queda Livre –
2013 e no Regulamento Especifico Latinoamericano de Eventos Artísticos – edição 2012, nos Boletins
Informativos, 01 e 02 da competição e, nas decisões tomadas na reunião preparatória do evento, os
quais, em caso de conflito, terão precedência sobre os três primeiros.
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Rodadas:
a – A prova de FQL 4 masc. e fem., será disputada em 8 rodadas, sendo que todas as equipes deverão
fazer uma rodada, no mínimo, para validar o Campeonato. Para a 7ª rodada (semifinal), só irão as cinco
equipes melhor classificadas ou no mínimo 3 (três), assim como, para a 8ª rodada (final), só irão as
quatro melhores equipes que disputarem a 7ª rodada ou, no mínimo, 3 (três);
b – Todas as provas de FF e FS, serão disputadas em cinco (05) rodadas, sendo que todas as equipes
deverão fazer uma rodada, no mínimo, para validar o campeonato. Para a 4 rodada (semifinal), só irão
as cinco equipes melhor pontuadas até a 3 rodada ou, no mínimo 3 (três), assim como, para a 5ª
rodada (final), só irão as quatro melhores equipes ou, no mínimo, 3 (três);
Pool de FQL-4: Se encontra disponível no site da FAI ( www.fai.org) e constará de anexo ao Boletim 02.
As rodadas serão compostas por 5 ou 6 figuras de random ou de bloco sequência.
OBSERVAÇÃO: O Campeonato Latinoamericano de FQL e de Eventos Artísticos só será valido com a e
participação de uma equipe de, pelo menos, três (3) Países em cada categoria (FQL 4 masc. e fem. /
FF / FS). Caso essa condição não seja conseguida em uma ou em todas as categorias, a categoria ou
categorias envolvidas, serão declaradas COPA CONTINENTAL da disciplina (categoria (FQL e/ou EA)).
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.
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f. Visualização para a posição dos gripes no (a).
Braço

Perna

6. Localização do Local do Campeonato
O Aerodromo TAA, TOBATI AVENTURAS AÉREAS, localizado na região serrana zona de Altos, Cordillera
do Departamento Central na cidade de TOBATI, 70 Km a noroeste da capital da República do Paraguai,
Assunção, aproximadamente uma hora e meia de carro a partir do aeroporto internacional Silvio
Pettirosi. Neste local a TAA – Tobati Aventuras Aéreas - desenvolve suas atividades de escola,
treinamento e competições de paraquedismo.
Esta privilegiada região vista a partir do avião e da queda livre, oferece visuais incríveis da cordilheira.
Em diversos momentos pode-se ver o Lago Azul de Ypacaray ao fundo e o Rio Paraguai, que conecta os
países do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. A região está rodeado pela natureza e pelos imensos
campos paraguaios.
À cidade de Assunção pode-se chegar por automovel ou onibus, e também por via aérea pousando no
Aeroporto Internacional “Silvio Pettirosi” onde chegam a maioria de linhas aéreas internacionais.

A TAA possue uma pista bem consolidada, de grama, com 1.000 x 20 metros, a 550 pés acima do nível
do mar (aproximadamente 200 metros). Dispõe de um excelente hangar, restaurante, depósito de
combustível, dependencias de serviço, banheiros, uma pequena piscina, área para camping e de
estacionamento.
Coordenadas:
S 25º 15’ 33”
W 057º 03’ 38”
RADIO 005NM
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7. Dados do Organizador do Evento
ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PARACAIDISMO DEPORTIVO – APPD,, apoiada e fiscalizada pela
CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE PARACAIDISMO – COLPAR SIGLO XXI, sob o patrocínio da
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEL PARAGUAY
PARAGUAY.
Diretor Geral – ALESSANDRO MASSAGRANDE
Dire
Vice-presidente – ALBERTO BASSO
Secretário – DANIEL OCAMPO
Tesoureiro – DARIO MIRANDA
Dire de Operações – ANDRÉS MASACOTTE
Diretor
8. Confederação
onfederação Latinoamericana de Para-quedismo
Para
– COLPAR SÉC XXI/Biênio
/Biênio 2012
2012-2014
Presidente: Jorge Derviche Filho ( Brasil )
Vice-presidente
presidente 1ro.: Gustavo Eduardo Reyes ( Argentina )
Vice-presidente
presidente 2do.: Julio Muñoz Arangua ( Chile )
Secretario: Sara Montenegro de Castillo ( Perú )
Primeiro Vogal: Nelson Alonso ( Cuba )
Segundo Vogal: Pedro Luis González R ( Venezuela )
Teso
Tesoureiro:
Fábio D´Águila Pelayo ( Brasil )
Presidente de Honra
Honra: Tomás Dánil Berriolo ( Argentina )

9. Membros
mbros Associados da COLPAR Século XXI
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Por ordem alfabética do país:
ARGENTINA
Federación Argentina de Paracaidismo
E-mail: info@paracaidismo.org.ar
Web: www.paracaidismo.org.ar
BRASIL
Confederação Brasileira de Pára-quedismo
E-mail: presidente@cbpq.org.br
Web: www.cbpq.org.br
CHILE
Federación Chilena de Paracaidismo
E-mail: parafech@paracaidismo.cl
Web: www.paracaidismo.cl
COLOMBIA
Federación Colombiana de Deportes Aéreos
E-mail fedeaereos@fedeaereos.org
Web: www.fedeaereos.org
Contacto: ricardo.ospina@fedeaereos.org}
COSTA RICA
Asociación Costarricense de Paracaidismo Deportivo
E-mail: fabregaroberto@gmail.com
CUBA
Club de Aviación de Cuba
E-mail: club.aviacion@iacc.avianet.cu
Contacto: valderrama@ffh.uh.cu
EL SALVADOR
Federación Salvadoreña de Paracaidismo y Aerodeportes
E-mail: fesapade_es@yahoo.com
E-mail: fesapadesv@hotmail.com
PANAMÁ
Asociación de Paracaidismo deportivo de Panamá
E-mail: info@panamaoutdoors.com
Contacto: hpomar2000@yahoo.com
PARAGUAI
Asociación Paraguaya de Paracaidismo Deportivo
E-mail: presidencia@appd.org.py
Web: www.appd.org.py
PERÚ
Asociación Aerodeportiva de Paracaidismo de Lima
E-mail de contacto: earamayod@hotmail.com
Web: www.skydiveperu.com
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Federación Peruana de Aerodeportes (FEPEA)
Av. Arequipa # 1500 – Miraflores - Lima/Perú
E-mail: pufomk8@yahoo.es
URUGUAI
Club Uruguayo de Paracaidismo
E-mail de contacto: pkasdorf@ng.com.uy
E-mail de contacto: juanvazq@gmail.com
VENEZUELA
Asociacíon Venezolana de los Deportes Aeronauticos
E-mail de contacto: papirug@gmail.com
E-mail de contacto: anibaldo@gmail.com
10. Condições do Clima aguardadas para o período
Condições climáticas esperadas para novembro em TOBATI
Temperatura máxima media ......................... 34ºC
Temperatura mínima esperada ..................... 28ºC
Nascer do Sol ................................................ 06:50
Por do Sol ...................................................... 20:03
Ventos predominantes .............................. Sudeste
11. Assistência Médica - Segurança
Durante toda a competição haverá uma ambulância disponível na área. Estão previstos como centros
de atendimento, o Hospital Central e duas modernas clinicas de saúde, distantes apenas 20 minutos da
área de saltos. Também estará disponível uma aeronave C-182 para eventuais translados de
emergência a Assunção, a 15 minutos de voo de Tobati.
O uso de DAA é obrigatório para todos os competidores em todas as disciplinas.
O uso de capacete rígido é obrigatório para todos os competidores em todas as disciplinas.
A APPD providenciará seguro para o público (danos a terceiros). Todos os atletas devem ter seguro
médico com cobertura completa, que inclua as despesas médicas em caso de lesões ou acidentes.
A organização providenciará um lugar para armazenar os equipamentos durante a noite. A
funcionalidade e segurança dos equipamentos pessoais estarão sob exclusiva responsabilidade dos
participantes, sendo registrada sua aceitação na ficha de inscrição. O cheque destes equipamentos
será controlado por pessoal idoneo da organização para atestar suas condições de aeronavegabilidade.
12. Saltos de Treinamento
As aeronaves estarão disponiveis para treinamento a partir de terça-feira, 19/11 as 09:00 AM. Os
saltos de treinamento e competição para os paraquedistas inscritos no Campeonato, terão os
seguintes custos por vaga:
Página 9

FQL 4
FF e FS

(10.500 pés) U$ 40.00
(12000 pés) U$ 45.00

ATENÇÃO : Treinamentos em datas anteriores ao previsto são possíveis, para isto deve-se consultar a
organização afim de disponibilizar-se aeronaves e pessoal de staff de TAA (TOBATI AVENTURAS
AÉREAS).
Durante todo o período – treinamento e competição - dobradores estarão disponíveis na área para
quem desejar.
13. Medidas transitórias e Finais
Casos Omissos
Serão avaliados e resolvidos pela Comissão Organizadora, composta pelo Diretor do Campeonato, pelo
Organizador e pelo Juiz-chefe, até começado o evento, após, será tarefa do JÚRI DA COMPETIÇÃO.

Jantar de Confraternização
Esta previsto a realização de um jantar de confraternização, no sábado 23 de novembro, no Hotel Vila
Serrana, distante aproximadamente 5 minutos de carro a partir do aeródromo.
A taxa de Inscrição Inclue:
a - Inscrição para o Campeonato
b- Julgamento dos saltos de competição
c- Premiação aos 3 primeiros lugares em todas as disciplinas
d- Diploma de participação a todos os atletas
e- Utilização das facilidades e área de camping
f - Jantar de confraternização na despedida, sábado 23.
ATENÇÃO: a taxa de inscrição não inclue os saltos nem a alimentação diária.
Aeroclub Tobati – Paraguay, 10 de setembro de 2013

Alessandro Massagrande
Presidente da APPD

Jorge Derviche Filho
Presidente da COLPAR
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FICHA OFICIAL DE INSCRIÇÃO – FCL 4
EQUIPE/PAÍS
ESCOLHA A(S) CATEGORIA(S) EM QUE VAI COMPETIR (marque com X)
4Way SENIOR
4Way SENIOR
MASCULINO
FEMININO
Inscrições após 06 de outubro até as 1900 horas do dia 20 de Novembro de 2013 sofrem majoração de 100%
NOME COMPLETO

e-mail

Lic e Cat

País

Valor Taxa

COMPETE EM
FQL-4M

FQL-4F

NOME do
RESPONSAVEL
e-mail

Telefone

Celular

Local e data
ASSINATURA DO
RESPONSAVEL
TERMO DE RESPONSABILIDADE NO VERSO DESTA FICHA OFICIAL DE INSCRIÇÃO
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
O(s) atleta(s) relacionado(s) NO ANVERSO desta Ficha de Inscrição no Campeonato
Latinoamericano de Formação em Queda Livre e de Eventos artísticos – Versão 2013, por mim
representados neste ato, tiveram seus equipamentos inspecionados e aprovados para saltos nesta
Competição e estão com a dobragem dos seus paraquedas, principal e reserva, em dia, de acordo
com a atual legislação da COLPAR, por ser a expressão da verdade, firmo o presente termo.
Reunião Preparatória em Tobati, Depto. Central, Paraguay, 20 de noviembre de 2013.

________________________________________
Assinatura

________________________________________________________________________________
Nome completo em letra de forma e n° da Licença vál ida
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FICHA OFICIAL DE INSCRIÇÃO – FF / FS
EQUIPE/PAÍS
ESCOLHA A(S) CATEGORIA(S) EM QUE VAI COMPETIR (marque com X)
FF Masculino

FF Feminino

FS Masculino ou Feminino

Inscrições após 06 de outubro até as 1900 horas do dia 20 de Novembro de 2013 sofrem majoração de 100%
NOME COMPLETO

e-mail

Lic e Cat

País

Valor Taxa

COMPETE EM
FF
FS

NOME do
RESPONSAVEL
e-mail

Telefone

Celular

Local e data
ASSINATURA DO
RESPONSAVEL
TERMO DE RESPONSABILIDADE NO VERSO DESTA FICHA OFICIAL DE INSCRIÇÃO
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
O(s) atleta(s) relacionado(s) NO ANVERSO desta Ficha de Inscrição no Campeonato
Latinoamericano de Formação em Queda Livre e de Eventos artísticos – Versão 2013, por mim
representados neste ato, tiveram seus equipamentos inspecionados e aprovados para saltos nesta
Competição e estão com a dobragem dos seus paraquedas, principal e reserva em dia, de acordo
com a atual legislação da COLPAR, por ser a expressão da verdade, firmo o presente termo.
Reunião Preparatória em Tobati, Depto. Central, Paraguay, 20 de noviembre de 2013.

________________________________________
Assinatura

________________________________________________________________________________
Nome completo em letra de forma e n° da Licença vál ida
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