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Curitiba, 27 de julho de 2014

Caros amigos,
É com muita alegria que me dirijo a todos vocês para passar informações sobre o esplêndido evento realizado em Varadero,
Cuba, entre os dias 14 e 20 passados, o XI Campeonato Latinoamericano de Paraquedismo.
Foram dias memoráveis estes passados neste XI Campeonato Latinoamericano de Paraquedismo, desta vez nas modalidades
de Precisão de Grupo e Individual, bem como a Copa da Amizade, realizada em paralelo, nas mesmas modalidades.
O sucesso das competições deveu-se principalmente ao forte empenho dos organizadores, Club de Aviacion de Cuba e
principalmente a Federacion Cubana de Paracaidismo, além do grupo de administradores Skydive Varadero.
Nosso amigos cubanos disponibilizaram um esforço aéreo gigante, que foi capaz de desenvolver 100% dos saltos
programados com muita facilidade em menos prazo que o estabelecido. Dois helicópteros MI-8 com capacidade para até 22
pqd's além de um avião Antonov AN-2 com capacidade para 10 pqd's. Tal frota aérea permitiu que realizássemos todos os
saltos de competição apenas pela manhã, deixando as tardes livres para confraternização. Ainda assim, em regime de meio
período, completamos o evento, com 100% dos saltos programados, os rejumps necessários, dois saltos de desempate e
muitos saltos de confraternização, um dia antes do prazo.
Em relação a receptividade, nossos anfitriões se esmeraram em bem nos atender. Todas delegações e acompanhantes foram
recebidos no aeroporto de Havana e gentilmente, sem custo algum, transladados ao hotel oficial em Varadero. O hotel
escolhido, Resort Vila Tortuga, de ótima qualidade, localizado a menos de 2 km da área de salto e defronte as maravilhosas
praias de Varadero, o que proporcionou a todos muito conforto e além do lazer depois das atividades, muita inspiração e paz
em comunhão com a natureza harmoniosa de extrema beleza do mar caribenho. O ponto alto deste magnífico encontro.
Para os árbitros foram oferecidas excelentes condições de trabalho na medida do possível, pois o calor e umidade elevados
(em média 32C e 95% de umidade) causaram bastante desgaste físico, a decisão da organização em realizar os saltos de
competição apenas no período da manhã, foi providencial para a boa arbitragem realizada. Os equipamentos apresentados,
mosca, anemômetro, computadores, impressora, etc. funcionaram a contento e facilitaram o bom desenvolvimento das provas
bem como o justo julgamento.
Todos os atletas participantes, em pagamento por taxa de inscrição de baixo custo (550,00 CUC), receberam em troca todos
os saltos da competição, mais um salto de treinamento e os eventuais rejumps que se fizeram necessários. Incluso na taxa
receberam no pacote, toda a estadia e alimentação, no ótimo Resort Villa Tortuga, que fica defronte a praia, durante todo o
período da competição, bem como transporte de ida e volta entre o aeroporto de Havana e Varadero ao início e termino do
evento e diariamente entre a zona de salto e o hotel oficial, Villa Tortuga. Também os árbitros, dirigentes da COLPAR e demais
acompanhantes gozaram das mesmas regalias. Uma bela cerimônia de abertura e outra de encerramento, com um jantar final
de confraternização coroaram o evento que certamente marcou fundo no coração de todos que lá estiveram.
Foi opinião unânime de todos os participantes que este foi o melhor e mais bem organizado Campeonato Latinoamericano dos
últimos tempos.
Difícil tecer alguma crítica negativa, visto que tudo correu muito bem e superou em muito o que mesmo os mais otimistas
esperavam, porém, para melhorar mais ainda um próximo evento em Cuba e aproximá-lo ainda mais da perfeição, dois pontos
importantes devem ser revistos e melhorados.
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Em primeiro lugar a comunicação via internet. Esta foi bastante problemática e de todo inviável na área de salto, mesmo no
hotel encontrou-se grandes dificuldades, além do elevado custo e baixa velocidade, é impossível enviar fotos ou documentos
anexos mais extensos.
Outro complicador, foi a exigência em efetuar os pagamentos das taxas em moeda conversível local (CUC), não se aceitando
dólares ou euros. Obrigando as delegações efetuarem cambio a base de U$ 1.00 por 0,86 CUC. Isto causou alguns
transtornos e constrangimentos, que podem, de alguma forma, serem evitados no futuro.
Em nome de todos os países filiados a COLPAR e principalmente em nome daqueles que estiveram presentes em Varadero,
delegação, atletas, árbitros e acompanhantes estrangeiros a Cuba, quero aqui deixar meu profundo agradecimento e o
reconhecimento pelo excelente trabalho realizado pelos organizadores deste que foi um inesquecível evento.
"Muchas Graciais" irmãos cubanos, foram dias de sonho e muita alegria os que passamos nesta maravilhosa Ilha caribenha
chamada CUBA! SAUDADES!
Um forte abraço a todos

Jorge Derviche - JOTA
Presidente da COLPAR
PS-1: Em anexo os Boletins e planilha de resultados.
PS-2: Confiram estes links dos periódicos cubanos "Granma" e "Juventud Rebelde":

http://www.granma.cu/deportes/2014-07-24/adrenalina-en-estado-puro
http://www.granma.cu/idiomas/portugues/esportes/22jul-Campeonato%20Latino.html

