
 

 
CAMPEONATO PAULISTA DE PRECISÃO DE ATERRAGEM 

II COPA BRASIL DE PRECISÃO DE ATERRAGEM 

 
Vera Cruz –SP, de 19 a 22 Jun 2014  

 
 

Boletim Informativo 002 
 
A . Finalidade 
 
Regulamentar as provas e as atividades a serem desenvolvidos no Campeonato Paulista  de Precisão de Aterragem 
– PAI/PAG versão 2014 e da II Etapa da Copa Brasil_de Precisão de Aterragem, que serão realizados 
simultaneamente no Aeroclube de Vera Cruz, São Paulo, no período de 19 a 22 de junho de 2014. 
 
B. Objetivos 
 

1. Determinar os campeões paulistas de Precisão de Aterragem individual de Grupo (Inter, Feminino e Sênior) e 
da II Copa Brasil de Precisão de Aterragem (Sênior, Feminino, Intermediário e Iniciante), premiando-os, bem 
como, os segundos e terceiros colocados. 

2. Estabelecer recordes paulistas, brasileiros e latino americanos de Precisão de aterragem;. 

3. Promover e desenvolver as modalidades em disputa. 

4. Apresentar uma imagem atrativa dos saltos de competição e padrões (pontuação) para os competidores, 
expectadores e mídia. 

5. Compartilhar ideias e estreitar laços de amizades entre os atletas de PAI/PAG, árbitros e pessoal de apoio. 

6. Proporcionar ainda a todos os participantes, a troca de experiências, conhecimentos e informações.  

7. Aprimorar métodos e práticas de julgamento. 
 
C. Detalhamento Técnico 
 

1. O Comitê Organizador é o Clube de Paraquedismo Cavaleiros do Vento, assessorado na parte da Copa 
Brasil, pelo Comitê de Paraquedismo Clássico da CBPq – CPC. O Apoio e patrocínio é da Prefeitura 
Municipal de Vera Cruz, São Paulo para a infraestrutura e toda a organização, conforme acordo verbal 
firmado entre as partes. 

2. O Júri da Competição será formado pelo Ctr FPPq, O Diretor do Campeonato e o Juiz Chefe; 
3. O Controlador FPPq será o Sr Francisco Leite de CARVALHO – Presidente da FPPq; 
4. O Diretor será o Sr. Jelson AMORIM – Chefe do CARBI CBPq – FAI Parachuting Judge e Juiz COLPAR  
5. O Painel de Juízes será formado pelos Árbitros CBPq de Precisão de Aterragem, Srs Manoel FLORÊNCIO 

Neto, JOELSON Fernandes de Andrade, Leonel HUMBERTO Bacca e Antonio Barros de SÁ. 
6. O apoio aéreo será fornecido por aeronaves para 06 (seis) atletas por decolagem a R$ 70,00 (setenta reais) 

a vaga a 4.000 pés; 
7. A taxa de inscrição será R$ 50,00 (cinquenta reais, até o dia 10 de junho de 2014 e partir dai, até às 09:00 

horas do dia 19 de junho de 2014, R$ 100,00 (Cem reais). 
8. Número de rodadas, 08 (oito), a 7ª e a 8ª rodadas, serão, respectivamente, a semifinal e a final; o 

Campeonato e a Copa serão considerados válidos com a realização mínima de duas (2) rodadas completas; 
9. Local e data: Aeroporto de Vera Cruz, estado de São Paulo, no período de 19 a 22 de junho de 2014. 

 
D. Particularidades 
 

1. NÃO serão permitidos velames com porosidade = zero; 
2. Tempo no solo: Será respeitado o tempo mínimo de 30 (trinta) minutos de solo entre os saltos de uma 

mesma equipe. 
3. A Ordem de Saída para a primeira rodada da Prova 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. 



 

4. No campeonato Paulista haverá dois alvos, um, inflável, para os Sênior e Intermediário e outro, na grama 
para a categoria Iniciante; o primeiro será com marcação eletrônica até 0.16 para Sênior e fita métrica 
medida até 15m para Intermediário, e o segundo, com fita métrica medida até 15 metros, para Iniciante; 

5. Para a Copa Brasil haverá dois alvos, um, inflável, para as categorias Sênior, Feminino e Intermediário e 
outro, na grama para os Iniciantes; o primeiro será com marcação eletrônica até 0.16 para Sênior e fita 
métrica medida até 15m para Intermediário, e o segundo, com fita métrica medida até 15 metros, para 
Iniciante; 
 

6. Prêmios e recompensas:  
 
No Campeonato Paulista serão oferecidas as seguintes premiações: 
 
Medalhas para os três primeiros colocados na PAI – Sênior Masculino.  
Medalhas para os três primeiros colocados na PAI – Intermediário Masculino.  
Medalhas para as três primeiras colocadas na PAI – Feminino. .  
Medalhas e Troféu para a Equipe primeira colocada na PAG – Sênior Masculino.  
Medalhas para as Equipes 2° e 3° colocadas na PAG – Sênior Masculino.  
Medalhas e troféu para a Equipe primeira colocada de PAG – intermediário masculino 
Troféus para os três primeiros colocados participantes da Categoria A e B (estímulo) 
 
Na II Etapa da Copa Brasil haverá a premiação normal como na I Etapa, constando de: 
- Campeão Senior da II Etapa da Copa Brasil - Troféu 
- Vice-campeão Senior da II Etapa da Copa Brasil - Medalha 
- Terceiro Colocado Senior da II Etapa da Copa Brasil - Medalha 
- Campeão Inter/Fem da II Etapa da Copa Brasil - Medalha 
- Vice Campeão Inter/Fem da II Etapa da Copa Brasil - Medalha 
- Terceiro Colocado Inter/Fem das II Etapa da Copa Brasil - Medalha 

 - Primeiro Colocado Iniciante da II Etapa da Copa Brasil - Medalha 
            - 2º Colocado Iniciante da II Etapa da Copa Brasil - Medalha 
 - 3º Colocado Iniciante da II etapa da Copa Brasil - Medalha 
 - Troféu e medalhas para a Equipe Campeã Sênior da II Copa Brasil 

 
7. AS INSCRIÇÕES PRELIMINARES (mesmo sem pagamento na ocasião) DEVEM SER EFETUADAS ATÉ 

06 DE JUNHO DE 2014 via e-mail, com o preenchimento da ficha de inscrição anexa, para:  
 

cavaleirosdovento@hotmail.com com cópia para paulistapqd@terra.com.br 
 

PARA PAGAMENTO NO ATO DA REUNIÃO PREPARATÓRIA ACRESCIMO DE 100% NA TAXA!  

VVEEJJAA  LLEETTRRAA  ““FF””  AABBAAIIXXOO  

  
8. A taxa de inscrição cobre unicamente a inscrição individual,  
9. O transporte, alojamento e alimentação das Equipes e Delegações, CORREM POR CONTA DE CADA 

UMA. 
10. Logo após a Reunião preparatória, os participantes deverão efetuar o pagamento de suas vagas em 

todas as rodadas da competição (a taxa de inscrição não cobre isso). Em caso de não serem 
completadas as rodadas pagas, os valores correspondentes serão devolvidos aos envolvidos. 

 
Observação: Para que sejam validas, nas provas de grupo, serão precisas 3 (três) equipes concorrendo na prova. 
Da mesma forma, para ser válida a prova de grupo no intermediário, serão necessárias três (três) equipes de 
intermediários concorrendo. Na prova feminina deverá haver pelo menos 3 (três) competidoras, caso contrário, 
existindo competidoras do sexo feminino, elas concorrerão na Categoria Intermediários. Os Atletas avulsos e 
INICIANTES serão grupados em times de até cinco ou seis atletas (independentemente de serem masculino ou 
feminino), que competirão como se fossem uma equipe, mas não pontuarão na PAG, somente na PAI. Cada Equipe 
ou time, será formado, no máximo, por cinco (cinco) atletas e, no mínimo, por quatro (quatro) Atletas. Os Atletas de 
categoria A e B, concorrerão a parte, no alvo de grama, a título de incentivar suas participações em competições. No 
campeonato paulista só poderão participar atletas regularmente inscritos pela FPPq. Na Copa poderão se inscrever 
atletas de todo o Brasil. Os Atletas Paulistas competem também na Copa Brasil. Os pontos marcados em um e em 
outra (Paulista e Copa), valem também para o outro (Paulista = Copa). 
  

PROGRAMA TENTATIVO 

DATA HORA OCORRÊNCIA PARTICIPAÇÃO 

19/6/2014  
Quinta 

     08:00 
as 19:00 

Deslocamentos, chegadas, instalação e preparação final da 
área e do alvo. Saltos de Treinamento. 

Ctr. CBPq/Dir./Árbitros/Atletas/Staff 

mailto:cavaleirosdovento@hotmail.com
mailto:paulistapqd@terra.com.br


 

horas 

     20:00 
horas 

Reunião Preparatória dos eventos 
Dir./J Chefe/ Juiz da Prova/ 
Cap. de Equipes/ Atletas Av 

     21:00 
horas 

Reunião dos Juízes Painel de Juízes 

20/6/2014 
Sexta 

   08:00 
horas 

Cerimonia de Abertura Todos / convidados 

     08:30 
as 17:30 

Horas 
Saltos de competição Atletas/Diretor/Painel de Juízes 

21/06/2014 
Sábado 

    08:00 
as 15:30 

horas 

CONTINUAÇÃO DOS SALTOS DE COMPETIÇÃO 
OBSERVAÇÂO: Em caso de mau tempo ou qualquer outro 
caso que impeça o completamento das rodadas até esse 
horário, a competição continuará no dia reserva conforme 
os horários ali estabelecidos 

Dir./Juízes/Atletas/Apoio Aéreo 

     15:35 
as 16:30 

horas 
Ressaltos e desempates – VIDE OBS ACIMA Todos 

    17:00 
horas 

Cerimonia de Premiação e encerramento, confraternização Dir./Juízes/Atletas/Apoio Aéreo 

22/06/2014 
Domingo 

Dia reserva 

0800 as 
1130 hrs 

Se não tiver sido completadas as rodadas previstas até o dia 
anterior, continuar no domingo até esse horário (11:30hrs).  

Atletas/Painel/Diretor/Staf/convidados 

1130  as  
1330 hrs 

ressaltos e desempates ou para completar as rodadas 
mínimas. 

Atletas/Painel/Diretor/Staf/convidados 

1430 
Cerimônia de Premiação e Encerramento e logo após 
Confraternização e liberação de todos pra seguirem destino 

todos 

 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: caso não se consiga efetuar o número de rodadas previstas até o 
sábado, a confraternização fica para o dia seguinte e os saltos continuarão no domingo (dia reserva), 
conforme horários determinados no quadro acima e, logo após, será feita a confraternização, no local, com 
um churrasco oferecido pelo organizador. 
 
D. Regulamentos válidos 
 
Nesta competição serão válidos o Regulamento Brasileiro do Paraquedismo Desportivo – Edição 2013, combinado 
com o Regulamento Específico para o Paraquedismo Clássico Brasileiro, edição 2014 inclusive o Capitulo 8 (oito), o 
contido neste Boletim e no Boletim 001 (Regulamento Particular) e o que for acordado na Reunião Preparatória. Em 
caso de conflito entre os últimos citados e os Regulamentos citados anteriormente, valerá o previsto nos Boletins 
Informativos 1 e 2 e no acordado na Reunião Preparatória. 
 
E. Hospedagem  
 
Há possibilidade de acampamento grátis na área de salto (as barracas deverão ser próprias dos interessados). A 
hospedagem e a alimentação das Equipes serão por conta de cada um dos atletas, capitães, Técnicos, Chefes de 
Delegação e outros, engajados na competição. Contamos com o apoio de 02 Hotéis que estarão dando um excelente  
desconto aos atletas; são eles em Vera Cruz SP (Hotel Vera Cruz 14-34921591) Rua 15 de Novembro Nº 166 
Centro, valor da diária com café da manha R$ 40,00, e outro na cidade de Marilia SP, que fica a 13 Km do evento, 
Hoteis em marília www.tripadvisor.com.br/Marilia  
 
F. Taxa de Inscrição das Equipes e atletas 
 
A inscrição final e o pagamento das taxas referentes das equipes e atletas poderão ser realizados no dia de sua 
chegada ao local da competição, mas neste caso com a majoração determinada no número 7 da letra C acima. Se 
pagas antecipadamente, fazer o depósito na C/C Nº 024709-7 Agência 1996 da Caixa Econômica Federal em nome 
de VALDIR PETERLINKAR e remeter em anexo, via e-mail, a ficha de inscrição e o Xerox correspondente do 
comprovante (ou Scanner) para: 
 

cavaleirosdovento@hotmail.com com cópia para paulistapqd@terra.com.br 
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G. Casos omissos 
 
Os casos omissos serão avaliados e resolvidos por uma Comissão composta pelo Organizador, pelo CPC e FPPq 
até o inicio da competição, a partir daí, pelo Júri do Competição. 
 
 

Federação Paulista de Paraquedismo, SP, 28 de maio de 2014 
 

 
FRANCISCO LEITE DE CARVALHO 

Presidente da FPPq 

 

VALDIR PETERLINKAR 
Comitê Organizador 

 
 

DIEGO GABRIEL SILVA  
Chefe do CPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CAMPEONATO PAULISTA DE PRECISÃO DE ATERRAGEM 

II COPA BRASIL DE PRECISÃO DE ATERRAGEM 

Vera Cruz –SP, de 19 a 22 Jun 2014  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROVISÓRIA 
(ENVIAR O MAIS TARDAR ATÉ 09 DE JUNHO DE 2014) 

 

CCOONNVVEERRTTEERR--SSEE--ÁÁ  EEMM  FFIICCHHAA  OOFFIICCIIAALL  DDEE  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  AAPPÓÓSS  OO  PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDAA  RREESSPPEECCTTIIVVAA  

TTAAXXAA  DDEE  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO 

 
 

EQUIPE  

 

ESCOLHER ONDE COMPETIR (marcar con X) 

 

MASCULINO  
II ET C 
BRASIL 

 
JUNIOR MASCULINO 

(MENOR DE 23 ANOS)  
 

FEMININO  
II ET C 
BRASIL 

 
JUNIOR FEMENINO  

(MENOR DE 23 ANOS) 
 

PAG  PAI  SENIOR  

INTER  INICIANTE  //////////////////// /// 

 
 

NOME COMPLETO e-mail 
CATEGORÍA 
E LICENÇA 

ESTADO 
VALOR DA 

TAXA 

     

     

     

     

     

Nome do Responsavel 
 

e-mail  Telefone  

Lugar e data  

 

____________________________________________ 
Assinatura 

 

 


