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CIS – Comitê de Instrução e Segurança

ATENÇÃO – USO ADEQUADO DE CÂMERAS
A CBPq e o CIS vêm por meio desta orientar a todos os paraquedistas e em
especial aos instrutores e RTAs sobre os cuidados no uso de câmeras nos saltos.
Além de cumprir os requisitos e ter o uso autorizado no site e caderneta, todos
devem estar atentos aos CUIDADOS e RISCOS na forma de uso e fixação das câmeras.
- Instrumentos como “pau de selfie” e outros tipos de hastes que apresentem
risco de enroscar qualquer parte do equipamento são PROIBIDOS.
- A câmera deve estar fixada no capacete, handycam ou qualquer outra parte do
corpo de forma que mantenha as mãos livres e não prejudique o acionamento de
qualquer punho de comando.
- A fixação da câmera deve ser feita de forma a minimizar a possibilidade de uma
linha, bridle, pilotinho ou qualquer outra parte do equipamento enroscarem no
procedimento de abertura.
- Tenha cuidado redobrado no salto com outros paraquedistas para que o
dispositivo não bata ou enrosque em outros dentro da aeronave, na saída e no
salto.
- Mantenha sempre o FOCO NO SALTO, lembre-se que a câmera é um acessório
extra, sua atenção deve sempre continuar no salto e procedimentos de segurança.
Caso presencie o uso indevido do equipamento por qualquer paraquedista,
comunique imediatamente o RTA ou Instrutor da área para que sejam tomadas as
providências.
Descumprimentos a estas normas estão sujeitos a penalização.
Art. 43 - Os portadores de Categoria "B" estão habilitados para:
VIII. Portar filmadora para filmar seu próprio salto e salto fun, após receber orientação e autorização de
um instrutor e ter o registro formal em sua caderneta de saltos e no site da CBPq. Fica proibida a
filmagem de qualquer salto de instrução e tandem;
Art. 44 - Os portadores de Categoria "C" estão habilitados para:
IX. Atuar como Câmera man filmando todos os tipos de saltos desde que devidamente orientado e
autorizado por um instrutor, com registro em sua caderneta de saltos e no site da CBPq;
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