Campeonato Brasileiro de Eventos Artísticos – Versão 2012
CNP em Boituva, SP – 06 a 08 de setembro de 2012
Boletim Informativo Nº 01/02
1. Finalidade:
Anunciar e regulamentar Regulamentar as atividades a serem desenvolvidos no Campeonato Brasileiro de
Eventos Artísticos - versão 2012, que será realizado no CNP em Boituva, estado de São Paulo, no período de 06 a
08 de setembro de 2012.
2. Objetivos da competição:
a) Determinar os campeões brasileiros de Eventos Artísticos, bem como os segundos e terceiros lugares, em
cada categoria;
b) determinar as equipes que representarão o Brasil nos eventos a serem realizados no exterior no próximo
ano.
c) estabelecer recordes brasileiros de EA;
d) promover e desenvolver as modalidades em disputa;
e) apresentar uma imagem atrativa dos saltos de competição e padrões (pontuação) para os competidores,
expectadores e mídia;
f) compartilhar idéias e estreitar laços de amizades entre os atletas de EA, árbitros e pessoal de apoio;
g) proporcionar a todos os participantes, troca de experiências, conhecimentos e informações;
h) aprimorar métodos e práticas de julgamento; e,
i) aprimorar os critérios de formação do ranking de EA.
3. Realização:
A. Organização:
- O Comitê Organizador é o Comitê de Eventos Artísticos – CEA, representado no evento pelos seus Membros,
Srs. Leonardo Orsino e Gustavo Ribeiro (Mandja).
- para maiores detalhes sobre a licitação, acessar o site da CBPq. – www.cbpq.org.br .
- o Júri da competição será formado pelo Controlador CBPq, pelo Diretor do Campeonato e pelo Juiz Chefe;
- o Controlador da CBPq será o Sr.
- o Diretor do Campeonato será o Sr.
- o Juiz Chefe do Campeonato será a Sra. Domitila Aidar - Juez COLPAR / Árbitro CBPq;
- o Juiz das Provas será o Sr. Francisco Garcia - Árbitro CBPq;
- os Juízes do Painel serão os Sr. Carlos Fernando Gueller Passi e Sra. Priscila dos Anjos Árbitros CBPq
(Nacionais) de PV em avaliação para serem árbitros de EA juntamente com o Sr Francisco Garcia;
- Outros Juízes poderão ser agregados e participar do quadro de arbitragem da competição, sob a supervisão do
Juiz-chefe e do Juiz de prova;
- a Secretaria estará a cargo da Srta.
- o Manifesto estará a cargo do Sr
- a ilha de edição, ficará sob o controle de
- o apoio aéreo será operado pela VERA CRUZ Taxi aéreo.
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B. Inscrição:
1- A inscrição oficial até o dia 18 de agosto será de R$ 200,00, após isto, até o inicio da Reunião
Preparatória do evento, será de R$ 250,00. Todos deverão portar uma licença CBPq válida.
2- Os formulários de inscrição (modelo anexo a este boletim) devidamente preenchidos, devem ser
enviados juntamente com o comprovante de depósito, eletronicamente (via e-mail), para o Comitê
Organizador, o CFQL, Endereços de e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
formulário enviado fora do padrão constante no anexo deste boletim, com preenchimento parcial ou por
qualquer outra via, será automaticamente desconsiderado e a equipe não terá a sua inscrição
confirmada. É obrigatório o preenchimento de todos os campos do formulário, sem exceção.
3- O valor da taxa de inscrição, por atleta de cada equipe, incluindo câmera e atleta reserva, desde o dia 13
de julho é de R$ 200,00 (duzentos reais), por atleta, até 18 de agosto de 2012.
4- As inscrições poderão ser feitas individualmente, mesmo se o Atleta não possuir um time fechado. A
organização do Evento disponibilizará informações para que os inscritos possam se comunicar e definir
outros times entre si.
5- Caso o Atleta tenha interesse em participar de duas modalidades, a segunda inscrição terá 50% de
desconto em relação ao valor da primeira.

6- O pagamento da inscrição deverá ser feito através de depósito ou transferência bancária, com envio de
confirmação ou comprovante, por e-mail para: leoorsini@hotmail.com
7- Dados para o depósito
Leonardo Orsini
Banco Bradesco
Agencia – 3697
C/C – 624-6
CPF 120.696.648-30
C. Vagas:
O valor da vaga durante o Campeonato será de R$ 85,00 à vista ou R$ 90,00 nos pagamentos à prazo, com
lançamentos à 12.000 pés, operados pela Vera Cruz Táxi Aéreo.
D. Modalidades:
• Freefly (Pro e Inter)
• Freestyle (Masculino e Feminino)
• Skysurf (Pro)
Categorias
O Atleta poderá participar da categoria “Freefly Inter” caso seja sua primeira participação no Campeonato
Brasileiro CBPq ou após avaliação consensual entre o Staff e Juízes do Evento.
Os Câmeras das Equipes da categoria “Freefly Inter” poderão ser Atletas de Equipes da categoria “Freefly Pro”.

Nenhum Atleta poderá participar de 2 times ou mais, na mesma modalidade.
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E. Inscrições realizadas:
Até a presente data foram inscritas :
___ equipes de
___ equipes de intermediário
___ equipes de
E. Hospedagem:
A organização do campeonato informa que a rede hoteleira do CNP e da cidade de Boituva, oferecem condições
facilitadas para hospedagem e alimentação no período, procurem reservar suas necessidades com antecipação.
A Organização informa que a taxa de inscrição cobre tão somente a inscrição na competição, As despesas
decorrentes de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes são por conta dos mesmos.
F. Programa Tentativo:

DATA

HORÁRIO

06 set
2012
Quinta
feira

18 hrs
19 hrs
2030 Hrs
09 hrs ao por
do sol

Chegada dos atletas, Reunião Preparatória, informações finais
Reunião dos Árbitross e Organização p/detalhes finais
Horário livre e confraternização

18 as 20 Hrs

Horário livre e confraternização

07 set
2012 sexta
feira

08 set
2012
sabado

09 hrs ao por
do sol
1830 hrs
2030 hrs
2100 hrs
A partir 22 hrs

ATIVIDADE

Saltos de competição FF Pró e FS Feminino

Saltos de competição FF Inter, FS Masculino e SS
Churrasco de confraternização e Free Beer
Cerimônia de encerramento – premiação dos vencedores
Freefly Eletronic Party
Partida dos Participantes

ENVOLVIDOS
Todos + Organização
Árbitros e Organização
Todos
Atletas – Ap Aéreo - Árbitros
Todos
Atletas – Ap Aéreo - Árbitros
Todos
Todos
Todos
Todos

G. Aeronaves:
Aeronaves Cessna Caravan C-208 da VERA CRUZ TAXI AÉREO.
H. Protestos:
Cada protesto (recurso) deverá estar acompanhado de uma taxa de R$ 200,00 (duzentos reais), e embasado
nos Regulamentos adotados e em uso na competição e que são:
- Regulamento Desportivo do Paraquedismo Brasileiro (site da CBPq – Legislação), e
- Regulamento Específico Brasileiro para Eventos Artísticos (Edição 2012 em estudo).
I. Determinação da equipe campeã de cada categoria:
Será declarada campeã de cada categoria, a equipe que somar o maior número de pontos dentre as rodadas
completadas.
J. Equipes Campeãs
Às equipes declaradas campeã, vice campeã ou terceira colocada de cada categoria, aquela que somar o
maior número de pontos dentre todas as rodadas completadas, receberão troféus, medalhas e prêmios,
conforme decisão dos Organizadores.
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4. Desenvolvimento das provas:
Regras Básicas:
Cada equipe deverá realizar 5 saltos, com saltos compulsórios nas 2ª e 4ª
considerado válido se realizada uma rodada completa de cada modalidade.

rodadas. O Campeonato será

Os saltos compulsórios da categoria “Freefly Pro”, serão definidos de acordo com as regras FAI.
Os saltos compulsórios da categoria “Freefly Inter” serão definidos na Reunião Preparatória, em conjunto e em
consenso com os Árbitros do Evento.
Casos Omissos :
Antes do início do evento, serão avaliados e resolvidos pela Comissão composta pelo Diretor do Campeonato,
por um Membro Organizador Local e pelo Juiz Chefe, após o início da competição, a tarefa caberá ao JÚRI DO
CAMPEONATO.
CNP em Boituva, São Paulo, 15 de agosto de 2012

Leonardo Orsini
Chefe do Comitê de FQL

Jorge Derviche Filho
Presidente da CBPq
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Campeonato Brasileiro de Eventos Artísticos – Versão 2012
CNP em Boituva, SP – 06 a 08 de setembro de 2012

FICHA OFICIAL DE INSCRIÇÃO
EQUIPE
ESCOLHA A CATEGORIA EM QUE VAI COMPETIR (marque com X)
FF PRÓ

FS FEM

SKYSURF PRÓ

FF INTER

FS MASC

////////////////

///

ATENÇÃO: Inscrições até as 0900 horas do dia 06 de setembro de 2012, – NÃO SERÃO ACEITOS RECASTRAMENTOS e/ou
CADASTRAMENTOS após o dia 01 de setembro de 2012.

NOME COMPLETO

e-mail

CBPq
No. Cat

Fed

Valor
Taxa

NOME do
RESPONSAVEL

e-mail

Telefone

Local e data
____________________________________________
Assinatura

TÊRMO DE RESPONSABILIDADE
- no verso desta –

Página 5

TÊRMO DE RESPONSABILIDADE
O(s) atleta(s) relacionado(s) NO ANVERSO desta Ficha de Inscrição no Campeonato Brasileiro –
Versão 2012, por mim representados neste ato, tiveram seus equipamentos inspecionados e
aprovados para saltos nesta Competição e estão com a dobragem dos seus paraquedas reserva em
dia, de acordo com a atual legislação da CBPq, por ser a expressão da verdade, firmo o presente
termo.
Manaus, Amazonas, 06 de setembro de 2012.

________________________________________
Assinatura

________________________________________________________________________________
nome completo em letra de forma e n° da CBPq
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