Boletim Informativo 01/2014
Caros amigos,
Desejando a todos vocês um 2014 com muito sucesso e felicidade, bons ventos e ótimos pousos.
1- Campeonatos Latinoamericanos de 2014
Neste ano de 2014 temos definidos dois Campeonatos Latinoamericanos importantes a serem
realizadas em duas sedes distintas. Os locais e datas já estão definidos, em breve serão enviados
os boletins informando maiores dados sobre os eventos. As competições serão:
A- Campeonato Latinoamericano de Precisão: de 14 a 20 de julho em Varadero, CUBA.
B- Campeonato Latinoamericano de Pilotagem de Velame: de 4 a 7 de setembro em Boituva,
estado de São Paulo, Brasil.
Em breve, os organizadores nos apresentarão todos os detalhes necessários.
2-Copa Latinoamericana de FQL (FCL)
A Confederação Brasileira de Pára-quedismo ofertou a COLPAR realizar em paralelo ao
Campeonato Brasileiro de FQL (FCL) a Copa Latinoamericana da mesma modalidade.
Uma vez que neste ano não teremos o Campeonato de FQL (FCL), é muito interessante que a
COLPAR aceite a oferta e homologue a competição, abrindo a todos os países filiados a
possibilidade de participarem com até quatro equipes de 4-way cada um. Copa Latinoamericano
de FQL (FCL) 4-way: de 28 de julho a 1 de agosto em local a ser determinado até o dia 10 de
fevereiro.
3- A Assembléia Geral da COLPAR 2014
A Assembléia Geral de 2014 será realizada as 18h30m do dia 5 de setembro em Boituva, estado de
São Paulo, Brasil, durante o Campeonato Latinoamericano de Pilotagem de Velame.
4- Boogie Guarany
O mais tradicional Boogie da America Latina, o Boogie Guarany, organizado pela Associação
Paraguaia de Paraquedismo, volta a acontecer este ano. Como de costume será durante a Semana
Santa, entre os dias 17 e 20 de abril. Neste ano, como no passado, será realizado na Área de Salto
de TOBATI, Paraguai. Mais informações diretamente com os organizadores.
5- Outros eventos
Todos os membros filiados podem entrar em contato e, caso queiram, informar as suas atividades e
possíveis convites a outros membros virem participar de suas atividade nacionais. Faremos a
divulgação através deste boletim que será periódico a cada 20 dias.

Saudações Latinoamericanas a todos
Jorge Derviche Filho - JOTA
Presidente da COLPAR

