Boletim Informativo 04/2014 - Curitiba, 4 de julho de 2014
1- Eventos da COLPAR reconhecidos pela FAI/IPC
Pela primeira vez na história da COLPAR teremos nossos eventos reconhecidos pela FAI e
valendo pontuação no ranking internacional dos atletas filiados a nossas entidades.
Assinamos em fevereiro deste ano o "Memorandum of Understanding" com a FAI, documento
que esta reconhece os nossos eventos como oficiais FAIO e inclusos em seu calendário.
Desta forma éste ano temos já incluídos o 11th Campeonato Latinoamericano, que acontecerá
em Varadero a partir do dia 14/07 e o 12th Campeonato Latinoamericano, que acontecerá em
Boituva em setembro próximo. Com isto, nossos atletas e entidades poderão somar pontos n o
ranking da FAI já em nossos campeonatos e recordes continentais, algo que anteriormente só
poderíamos conseguir participando de competições internacionais. Confira no site da
FAI: http://www.fai.org/parachuting
2- Campeonato Latinoamericano & Copa da Amizade de Precisão - 14 a 20 de julho em
Varadero, Cuba
Muito próximos da data de início deste que será um grandioso evento da COLPAR, o
Campeonato Latino Americano de Precisão, que será realizado na cidade de Varadero, Cuba,
entre os dias 14 e 20 de julho próximo. Já divulgados e postamos em nosso site
(www.colpar.org) os dois Boletins (01 e 02B) sobre a competição. Todos os detalhes estão
disponibilizados naqueles documentos. Lembramos que em paralelo a competição
Latinoamericana estará acontecendo a Copa da Amizade, que reunirá alguns países europeus
além de todos os latinoamericanos presentes. Cada país filiado pode inscrever duas equipes
masculinas, sendo que apenas uma delas representará o país no Campeonato, a outra
disputará apenas a Copa da Amizade. Da mesma forma cada país poderá inscrever até uma
equipe feminina completa para o Campeonato. Nos veremos em muito breve por lá!!!
3- Campeonato Latinoamericano de Pilotagem de Velame - 4 a 7 de setembro em Boituva,
Brasil
Confirmada a realização entre os dias 4 e 7 de setembro próximo o Campeonato
Latinoamericano de Pilotagem de Velame no Centro Nacional de Pára-quedismo na cidade de
Boituva, Estado de São Paulo, Brasil. Os preparativos já foram finalizados pela Confederação
Brasileira, o pond construído segue rigorosamente as medidas oficiais ditadas pela FAI/IPC, já
foi testado e aprovado pelos pilotos que lá estiveram. O apoio aéreo do evento estará a cargo
de duas aeronaves Cessna Caravan e mais uma em reserva. Nosso enviado como Observador,
Jelson Amorim, visitou a área e já deu sua aprovação final. O Boletim 01 do evento esta em
nosso site (www.colpar.org) para ser consultado. O Boletim 02 será publicado após o evento
de Varadero.
4- Taxa de anuidade dos países membros COLPAR
Informamos que a taxa de anuidade dos países membros da COLPAR continua no valor de U$
250.00 (duzentos e cinqüenta dólares americanos). O seu pagamento pode ser feito de umas

das seguintes formas:
A- Diretamente ao nosso Tesoureiro, Sr. Fábio Pelayo
(pelayo@flypqd.com.br ou pelayo@pelayo.com.br), que informará o número da conta e como
proceder.
B- Também poderão ser pagas em "cash" antes do início do evento ao qual delegação de país
membro participe diretamente ao representante da COLPAR presente destacado para isto.
Lembramos que para participarem de nossos eventos, os países membros devem estar em dia
com suas as taxas, até a presente data apenas dois países quitaram a anuidade de 2014,
solicitamos aos demais que procurem regularizar suas cotas.
5- A Assembléia Geral da COLPAR 2014
No dia 5 de setembro de 2014, durante o Campeonato Latinoamericano de Pilotagem de
Velame será realizada a Assembléia Geral de 2014, em Boituva, estado de São Paulo, Brasil.
Lembramos a todos que esta será uma Assembléia Eleitoral, dai a importância da presença de
todos os países membros da COLPAR através de seus delegados enviados para isto. Em breve
encaminharemos maiores detalhes para a estadia e alojamento dos delegados que irão
participar desta importante reunião.
6- Encuentro de Los Siglos e World POP's Meet
Entre os dias 14 e 23 de novembro a FAP, Federacíon Argentina de Paracaidismo, promoverá
em San Juan, Republica Argentina, o World POP's Meet, encontro mundial de paraquedistas
veteranos, em paralelo, aproveitando a mobilização, também organiza entre os dias 20 e 23 de
novembro o III Encuentro de Los Siglos, evento voltado aos paraquedistas veteranos
latinoamericanos. Todos os detalhes sobre este grandioso evento e também as formas de
participar e inscrever-se você encontra no site do Club Internacional de Paracaidistas
Veteranos:http://www.clubipv.blogspot.com/2014/03/a-proposito-de-san-juan.html

Saudações Latinoamericanas a todos
Jorge Derviche - JOTA
Presidente da COLPAR

