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Boletim Informativo 1

1. FINALIDADE E DATA:
Regulamentar as atividades a serem desenvolvidas para e no Campeonato Latinoamericano
Latino
de Pilotagem
de Velame 2014, que será realizado no Centro Nacional de Pára-quedismo, cidade de Boituva, Estado de
São Paulo, Brasil, entre os dias 03 a 07
0 de Setembro de 2014.

2. OBJETIVOS:
a) Determinar os Campeões Latinoamericanos
atinoamericanos de Pilotagem de Velame 2014
4 nas provas de Precisão,
Distância, Velocidade e Absoluto,, bem como os segundos e terceiros lugares em cada categoria
b) Estabelecer quebras de recordes latinoamericanos de PV.
c) Promover e desenvolver a modalidade
alidade de Pilotagem de Velame na América Latina.
d) Proporcionar a todos os participantes
ipantes a troca de experiências, conhecimentos e informações.
e)) Compartilhar idéias e estreitar laços de amizades entre os atletas, árbitros e pessoal de apoio.
f)) Aprimorar métodos e práticas de julgamento.

3. REALIZAÇÃO:
A. Organização:
A organização do evento é responsabilidade
ponsabilidade da
d Confederação Brasileira de Pára-quedismo
Pára
- CBPq que
delegará a um grupo por esta determinado com apoio do Comitê de Pilotagem
ilotagem De Velame da CBPq e
reconhecimento da Confederação Latinoamericana de Paraquedismo - COLPAR de que se trata de um
evento continental.
O Júri da Competição será formado pelo Controlador COLPAR, Diretor
Diretor do Campeonato e Chefes de
Delegação estrangeira presente;
COLPAR Jorge Derviche - JOTA
O Controlador COLPAR será o Presidente da COLPAR,
O Diretor do evento será o Presidente
sidente da CBPq, Luiz Claúdio R. Santiago - DIM
O Juiz Chefe será definido no Boletim 02
O Diretor do Circuito será definido no Boletim 02
O Juiz da Prova de Velocidade será definido no Boletim 02
O Juiz da Prova de Distância será definido
defin
no Boletim 02
O Juiz da Prova de Precisão será definido no Boletim 02
Os Juízes do Painel serão definidos no Boletim 02
Os Juízes auxiliares serão definidos no Boletim 02
ATENÇÃO: Solicita-se
se aos países membros que indiquem seus árbitros
árbitros aptos para esta
est modalidade ao
Chefe do Comitê de Arbitragem
rbitragem da COLPAR, Sr. Jelson Amorim: amorimpqd@hotmail.com .
B. Categorias, provas e regulamentos:
O Campeonato Latinoamericano será disputado nas provas de Distância, Velocidade e Precisão, ao final
também estabelecendo o Absoluto Geral (soma de todas as provas).
Para este Campeonato serão aplicados, no que couber, o CÓDIGO DESPORTIVO DA COLPAR, o
REGULAMENTO FAI DE PILOTAGEM DE VELAME (Competition
(
ition Rules for Canopy Pilotin FAI),
FAI e o
REGULAMENTO PARTICULAR DA COMPETIÇÃO (o Boletim número 01, o Boletim número 02,
02 etc. e o
que será determinado na Reunião Preparatória). Sendo que, em caso de conflito entre os enunciados dos
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regulamentos citados e o REGULAMENTO PARTICULAR, o previsto no último, terá precedência sobre os
demais.
C. Inscrição:
1- A inscrição no evento incluí o taxa de inscrição no evento e “sancion fee” COLPAR sendo que os saltos
de treinamento, reconhecimento e competição deverão ser pagos pelo atleta conforme programação da
competição.
Valor da Inscrição U$ 100,00 (cem dólares)
A taxa de inscrição inclui e garante apenas a participação no campeonato, o julgamento dos saltos
realizados, jantar de confraternização e a premiação (quando classificado entre os 3 primeiros lugares)
nar deverá ser enviada pela Federação
F
do país afiliado até a data de 30/maio/2014
30/maio
2- A inscrição preliminar
através de email da entidade filiada a COLPAR para esta e para a CBPq, informando o interesse de
participação, o número de atletas que irá inscrever e o nome dos eventuais árbitros que levará em sua
delegação, bem como o nome do contato
contato e de seu chefe de Delegação e seu email.
em
3- A inscrição definitiva com a relação dos atletas deve ser enviada até 20/agosto/2014 através de email
com o formulário final que será apresentado no Boletim 2.
ofi
até o dia 03/09/2014
4- O pagamento das taxas de inscrição deverão ser feitos no ato da inscrição oficial
as 12h00m em moeda corrente brasileira (Reais) ao cambio do dia ou dólares americanos.
D. Condições de participação nas Categorias
Serão aceitos oficialmente o limite de 5 (cinco) atletas por país sendo que a seleção destes
dest
é de
responsabilidade da Federação
ederação Nacional responsável afiliada a COLPAR.
É imprescindível que a Federação
ederação Nacional esteja devidamente filiada e em dia com as contas perante a
COLPAR, anuidade de 2014 e anteriores devidamente pagas.
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.

ação e Condições da Área de Saltos
E. Localização
A Área de Saltos fica na cidade de Boituva, a cerca de 120 km da cidade de São Paulo que oferece
grande quantidade de vôos para a maioria dos
d destinos internacionais que atendem o Brasil, sendo o
principal portão de ingresso
sso internacional de nosso país, atendendo com vôos diretos
retos todas as capitais dos
países filiados a COLPAR. O aeroporto internacional oferece
oferece opções de locação de carros. Independente
disto, a organização oferecerá um serviço de transporte para
p
as delegações
legações em condições especiais, para
isto devem informar a data, hora e vôos de chegada e partida no ato da pré-inscrição.
inscrição.
Boituva abriga a maior Área de Saltos da América Latina, considerada uma das maiores do mundo, no ano
de 2013 lá foram realizados cerca de 115.000 (cento e quinze mil) saltos, com lançamentos regulares
durante todos os dias do ano,, possui aeronaves Caravan disponíveis para o treinamento dos atletas
também antes da competição.
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Oferece toda estrutura de hospedagem, alimentação,
alimentação área de dobragem,
dobragem dobradores, venda e
manutenção de equipamentos e todos os outros itens necessários para a realização do evento. Dezenas
de Campeonatos Brasileiross de todas as modalidades já foram realizados
alizados ali e em 2005 foi a sede do
Campeonato Mundial de Eventos Artísticos FAI/IPC.
Altitude da Zona de Saltos: 2.050
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:
época mínima 12C; máxima: 25C; média: 18,5C
Localização: latitude: 23º17'00" sul e a uma longitude: 47º40'20" oeste

Direções para a área de saltos:
Rodovia Castelo Branco, km 117 (Acesso no trevo do km 116 Boituva / Iperó)
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F. Das condições do Pond para a competição
O Pond foi recentemente construído em dimensões que cumprem todas as normas oficiais FAI (80 x 20
metros) e tem a disponibilidade de pouso nos dois sentidos sendo que a escolha do sentido dos
d circuitos
será definido pelos Árbitros da Competição, definindo pela situação mais segura e competitiva. A CBPq
possui instrumental eletrônico completo e oficial de ultima geração para o julgamento dos saltos.
Na sequencia algumas imagens do pond e da área
áre em geral.
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G. Hospedagem
A área de saltos possui hotel dentro da zona de saltos e oferecerá junto ao hotel um preço especial para
hospedagem das delegações, sendo que a cidade ainda oferece hotéis a preços mais econômicos
próximo a área de saltos. Também na própria área existem 2 restaurantes e mais 4 lanchonetes.
Hotel Boituva (DZ Hotel) , est hotel é dentro da área de saltos.
www.hotelboituva.com.br
Reservas: reservas@hotelboituva.com.br

Hotel Rafeli
www.hotelrafeli.com.br
Reservas: contato@hotelrafeli.com.br

Camping
É permitido acampar na área de saltos, sem custo. A área oferece estrutura
tura de banheiros e alimentação,
bem como possibilidades de instalação de luzes nas barracas. Para acampar na área é necessário
trazerem suas próprias barracas.
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H. Programa Tentativo
DATA

HORÁRIO

01 a 3/9
(seg a qua)

0800-1800
hrs
0800-1800
hrs
0800-1800
hrs

Dia limite oficial de chegada dos atletas.
Inscrição das delegações

1930 hrs

Reunião preparatória com todos atletas e
definição da seqüência de saltos.

0800 hrs

Salto Oficial
icial de treinamento / reconhecimento

0900 hrs

Reunião dos Juízes

3/9/2014
(quarta)

04/9/2014
(quinta)

0930 hrs ao
Por do Sol
A
determinar

05/9/2014
(sexta)

0800-P.Sol

06/9/2014
(Sábado)

EVENTO

LOCAL

ENVOLVIDOS

Treinos livres

CNP - Boituva

Os envolvidos

CNP - Boituva

Todos
envolvidos

Treinos livres

Atletas/Juízes/
DirCirc/Dir.
POND CNP Boituva

JC/JPr/JPainel

Início dos saltos de competição

Todos

Cerimônia de Abertura

Todos

Continuação dos saltos de competição.

POND CNP Boituva

Todos

0800-Por
Sol

Continuação dos saltos de competição.
Cerimônia de encerramento, ao por do sol, se
cumpridos todos os saltos,
saltos posteriormente, jantar
de confraternização a partir das 19:00 horas.

POND CNP Boituva

Todos

0800-1530
hrs

Dia reserva para conclusão dos saltos

POND CNP Boituva

Todos

07/9/2014
(domingo)

1630 hrs
1800 hrs

Horário Limite máximo para a cerimônia de
encerramento .

Todos
POND CNP Boituva

Liberação atletas, dirigentes e staff

Todos

I. Aeronaves:
02 (duas) aeronaves Caravan (C-208)
208) com capacidade para 14 paraquedistas.
paraquedistas
Preço especial da vaga a 5.000 pés para os atletas:
atletas R$ 70,00 (ao cambio de hoje U$ 30.00)

J. Protestos:
Cada protesto (recurso) deverá estar acompanhado de uma taxa
ta de US$ 100,00 (Cem dólares),para a
COLPAR. No caso do atleta obter parecer favorável ao seu recurso, esse valor lhe será devolvido.
K. Determinação dos campeões
Serão declarados os campeões por provas (Precisão, Distância e Velocidade) os atletas que somarem
mais pontos em todas as rodadas completas de cada prova.
prova
Será declarado Campeão Geral Absoluto o atleta que somar maior número de pontos
pont na soma de todas as
provas (precisão,
recisão, /distância e /velocidade).
/velocidade
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L. Premiações
ão de cada prova (Distância, Precisão e velocidade);
- Troféu para o Campeão
- Troféu para os 3 primeiros colocados do Absoluto;
- Medalhas para os três primeiros colocados do Absoluto e de cada prova;

4. DESENVOLVIMENTO DAS PROVAS
Rodadas: O campeonato será disputado em um total de 9 (nove)) rodadas, sendo 3 (três) para cada prova
prevista (Precisão, Distância e Velocidade),
elocidade), e, para que seja válido, será necessário que pelo menos uma
rodada de cada prova seja completada. Para a validação da classificação no Absoluto Geral por
po categoria
(pró / Inter), deverá ser cumprida a execução de uma rodada completa em cada prova (distância, precisão
e velocidade).

5. CASOS OMISSOS
Antes do início do evento serão avaliados e resolvidos
resolvidos pela Comissão Organizadora e Diretor do Evento.
Evento
Após o início da competição, essa tarefa caberá ao JÚRI.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2014

JORGE DERVICHE FILHO - JOTA
Presidente da COLPAR

LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANTIAGO - DIM
Presidente da CBPq

