Boletim Informativo 002
A . Finalidade
Regulamentar as provas e as atividades a serem desenvolvidas no Campeonato Brasileiro de Precisão de
Aterragem – PAI/PAG versão 2014, a ser realizado na Base Aérea de Santa Cruz, em Santa Cruz, Estado do Rio de
Janeiro, no período de 10 a 15 de novembro de 2014. Competição constante do calendário Oficial da CBPq.
B. Objetivos
1. Determinar os campeões brasileiros de Precisão de Aterragem individual (Iniciante, Intermediário, Sênior
Maculino e Feminino, e Master) e Grupo (Sênior masculino).
2. Determinar os padrões brasileiros para as equipes de competição.
3. Estabelecer recordes brasileiros e latino-americanos de Precisão.
4. Promover e desenvolver as modalidades em disputa.
5. Apresentar uma imagem atrativa dos saltos de competição e padrões (pontuação) para os competidores,
expectadores e mídia.
6. Compartilhar ideias e estreitar laços de amizades entre os atletas de PAI/PAG, árbitros e pessoal de apoio.
7. Proporcionar ainda a todos os participantes, a troca de experiências, conhecimentos e informações.
8. Aprimorar métodos e práticas de julgamento.
9. Criar oportunidades para a formação do ranking nacional de maneira fidedigna.
10. Incentivar a iniciação e prática da modalidade de paraquedismo mais praticada no mundo.
C. Detalhamento Técnico
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O Comitê Organizador é o Comitê de Paraquedismo Clássico da CBPq;
O Júri da Competição será formado pelo Ctr CBPq, O Diretor do Campeonato, Juiz Chefe;
O Controlador CBPq será o Sr Luiz Oliveira, Presidente da FEPARJ;
O Diretor será o Sr Oswaldo Schroeter;
O Juiz Chefe será o Sr Barros de Sá, Juez COLPAR e Árbitro CBPq da modalidade;
O Painel de Juízes será formado pelos Árbitros CBPq, Srs. Manoel Florêncio, Mário Augusto Belizário de
Andrade, Ernesto Massa e Hilton Gil Pio Pereira;
O apoio aéreo será fornecido, EM PRINCÍPIO, por duas aeronaves “BANDEIRANTE” da Força Aérea
Brasileira (com custo zero), ou, na impossibilidade destas, em caráter de reserva, por aeronave civil (PPBOU) com capacidade para transportar, uma equipe de 5 (cinco) atletas em cada decolagem, a R$ 65,00
(sessenta e cinco reais) a vaga a 3.500 pés (ou 5000 pés para os iniciantes);
A Secretaria do evento será composta pelos Srs (as) Jeanne de Sá e Gilson Resende Floriano Júnior;
A taxa de inscrição será R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por pessoa, até as 16:00 horas do dia 30 de
Outubro de 2014 e, a partir daí, R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) por pessoa até às 16:00 horas do dia
06 de novembro de 2014. Após esse prazo, a taxa será de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por
pessoa até o início da reunião preparatória do evento, sujeito a disponibilidade da organização. O valor da
taxa cobre somente INSCRIÇÃO, nela NÃO estão incluídos os custos referentes às vagas em
aeronaves civis. OS RESALTOS, SE FOR O CASO, SERÃO PAGOS À PARTE (em caso de AERONAVE
CIVIL); Os saltos realizados de aeronave militar NÃO terão custos;
O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito em C/C para Paraquedismo do Vale Ltda, Banco Itaú,
Ag 1613, CC 51809-9, CNPJ 18.809.366/0001-71. Os comprovantes deverão ser enviados para
marconifljg@yahoo.com.br , com o nome todo do atleta, matrícula CBPq/Federação, tamanho de camisa
(P,M,G ou GG) e categoria na qual deseja participar (Iniciante, Intermediária, Sênior Masculina, Feminina, ou
Master), para que haja a confirmação da inscrição;
Número de rodadas, 08 (oito), mais uma semifinal e uma final para a Precisão de Aterragem Individual (PAI);
o Campeonato será considerado válido com a realização mínima de duas rodadas completas;
Local e data: Base Aérea de Santa Cruz, em Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ, de 10 a 15 de novembro de
2014; e

13. PARTICULARIDADES :
- Tempo no solo e ordem de saída:
Deverá ser respeitado o tempo mínimo de 30 (trinta) minutos de solo entre os saltos de uma mesma equipe.
- A competição na categoria Sênior é a ÚNICA que permite pontuação para o ranking 2014.
- Todos os competidores deverão estar de acordo com as normas da CBPq e serem no mínimo categoria A.
- Desde que existam 3 ou mais competidores, serão cinco as categorias em disputa: Iniciante, Intermediário,
Master e Sênior (Masculino e Feminino).
Iniciante: Velames com área de 210ft2 ou maior em alvo de 15m.
Intermediário: Velames de precisão (Zero, ParaFoil, Classic ou afins), com média individual do último
campeonato válido igual ou superior a 2m, em alvo do colchão, com medição até 15m. (Os atletas com média
individual do último campeonato válido inferior a 2m, deverão se inscrever na categoria Sênior).
Master: Atletas acima de 50 anos de idade, velames com área de 210ft2 ou maior em alvo de 15m.
Sênior Masculino: Velames de Precisão (Zero, Foil, Classic ou afins), com média individual do último
campeonato válido inferior a 2m, em alvo do colchão, com medição até 19cm.
Sênior Feminino: Velames de Precisão (Zero, Foil, Classic ou afins), em alvo do colchão, e velames com
área de 210ft2 ou maior (não específicos de precisão), em alvo de 15m. As marcações para esta categoria serão até
15m até mesmo no colchão.
- A Ordem de Saída para a primeira rodada das Provas de Precisão de Aterragem será estabelecida por
sorteio conduzido pelo Diretor e a ordem de saída para as demais rodadas, tão logo seja possível e sem interromper
o fluxo normal das decolagens, será na ordem inversa da classificação.
- Haverá dois alvos, um inflável para velames de precisão (Zero, ParaFoil, Classic ou afins), e outro, na
grama, com marcação de 15m de raio, para velames com área de 210ft2 ou maior (não específicos de
precisão);
- Premiação:
Medalhas para os 5 primeiros colocados na PAI – Iniciante
Medalhas para os 3 primeiros colocados na PAI – Intermediário
Medalhas para os 3 primeiros colocados na PAI – Master
Medalhas para as 3 primeiras colocadas na PAI – Feminino
Medalhas para os 3 primeiros colocados na PAG – Sênior Masculino, e
Troféu para o Campeão de PAG – Sênior Masculino
- A taxa de inscrição cobre unicamente a inscrição individual. O transporte e alimentação das Equipes
e Delegações, CORREM POR CONTA PRÓPRIA.
- Logo após a Reunião preparatória, no acaso de serem civis as aeronaves a operar, os participantes
deverão efetuar o pagamento de todas as rodadas da competição (a taxa de inscrição não cobre isso).
Em caso de, por quaisquer motivos, não serem completadas as rodadas pagas, os valores
correspondentes serão devolvidos aos atletas.
- Serão utilizadas, em caráter de teste, câmeras no pouso das categorias Sênior e Intermediária, para
assessoria dos juízes da prova.

PROGRAMA TENTATIVO
DATA

10 Nov
2014
Segunda
feira

11 a 14
de Nov
2014
Terça a
Sextafeira
15 Nov
2014
Sabado

HORA
até as
0900
0900 as
1000 h
1000 as
1100 h
1100 as
1130 h
1400 as
1730 h
0800 as
1730 h

OCORRÊNCIA
Deslocamentos, chegadas das delegações, e instalação.
Reunião de Coordenação com Staff, dirigente e logístico da
competição e cheque dos equipamentos.
Reunião dos Árbitros e Reunião Preparatória
Cerimônia de Abertura
Saltos de Competição
Continuação dos Saltos de Competição

PARTICIPAÇÃO
Ctr CBPq, Diretor, Árbitros,
atletas e Staff.
Ctr CBPq, Diretor, Árbitros,
atletas e Staff.
Ctr CBPq, Diretor, Árbitros, e
atletas
Todos
Ctr CBPq/Dir/Árbitros/
Atletas/Ap Aéreo
CtrCBPq/Dir/Árbitros/
Atletas/Ap Aéreo

1830 as
1930 h

Reunião aberta do Comitê de Paraquedismo Clássico (a ser
determinado o dia)

CPC/Todos envolvidos e
interessados

0800 as
1200 h
1400 as
1530 h

Saltos de desempate, Ressaltos ou saltos para completar
as rodadas mínimas

CtrCBPq/Dir/Árbitros/
Atletas/Ap Aéreo

Premiação e Cerimônia de Encerramento

Todos

D. Regulamentos válidos
Nesta competição serão válidos os Regulamentos Brasileiro do Paraquedismo Desportivo (Legislação no portal da
CBPq na Internet), O Código Desportivo da COLPAR (2012), combinados com o Regulamento Específico para o
Paraquedismo Clássico Brasileiro, edição 2014, inclusive o Capitulo 8 (oito), o contido neste Boletim e no Boletim 01
(Regulamento Particular) e o que for acordado na Reunião Preparatória. Em caso de conflito, valerá o previsto nos
Boletins Informativos 01 e 02 e no acordado na Reunião Preparatória.
E. Hospedagem
SUGESTÃO DE HOSPEDAGEM
- Alojamento do Batalhão de Infantaria da BASC – sem custos; ou
- Guaratiba Parque Hotel diária - R$110,00
http://www.guaratibaparquehotel.com.br/site/
contato@guaratibaparquehotel.com.br

G. Casos omissos
Os casos omissos serão avaliados e resolvidos por uma Comissão composta pelo Logístico (BASC), pelo CPC e
CBPq até o inicio da competição, a partir daí, pelo Júri da Competição.

Comitê de Paraquedismo Clássico, Rio de Janeiro, RJ, 9 de outubro de 2014

APROVADO:

LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANTIAGO (DIM)
Presidente da CBPq

