
cCINFEDERAçÃO BRA§|LE|RA DE PARAqUEDI§MO (CBPq)

r copA BRASTL DE pRÊCrSÃO nr ATERRAGEM {2019}

Boletim consolidado 5 e 6 com obietivo de relatar as atividades

desenvoivicias no Clube eEUlRio de Janeiro nos ciias 7 e I de ianeiro
(quinta e sexta-feira! de ãOLg

Apoio aéreo: Aeronave Cessna l-82 com capacidade para cincc atletas por decolagem

Núrnero de rcdadas: Previsão de seis rodadas completas

Autoridades da conrpetição: Chefe dc ton:itê de Paraquedismo Clássico - Michei

Marconi i-i. Â. Ramos; Chefe do Cnmitê cle Árbiiragem e üiretor cio Eventc * Ântonio

Barros de Sá; Chefe dos iuízes - Marco Àntonic {\{essias do Nasclmento; Juiz da Prova

- Enilton Rccha; Paine I dos Juízes - ús n']esínos citados acima.

Organizadores; Diegc Gabr"iel e Antonia Âugu.sto

fteunião preparatória: Cnnduzida pela organizador cio eventc Gabriel que cr":nstou da

apresentaÇão dos árbitros que iriam conduzir a competição assim corno do diretor do

el-jento. As regr'as sei'ão as estabelecidas nos boletins !,2,3 e 4 e F.egu!amento FA!

2CI18. Foitambém definiria a altura de lançamento 3600 pés.

a) As segurintes equipes apresentaram-se parâ a competiÇão:

b) Dadas as boas-vindas fsli realizado o sorteio para definira *rden: de enrbarque,

fica ndo assim configurado:

l-e equipe: Falcões;

z: equrpe;LoÍnetds;
3i equlpe: Águias.

Atividades do primeíro dia {7 jan" 2019}

\

Equipes Atletas
FALCÕES Gabrie!- Marconi- GonÇalves * Antonio - Rcberto

COMETAS Arthur - Neves * i-. Camp*s * Diego - Alcyr

Ácur*s Rocha * Ezequiel- G. Borge - Sabrina - Paes



1a decoíagem:9h20min
Forarr reaiizadas sete ciecolegens cie coi'npetiçãr: e cornpietadas três rarJaclas

- Número de saltos realizados no dia: 7CI salias
- Número de re-junrps: 9 re-jumps

Àl^^L,.- :^-i.l^-+^ -^-i-+ --.i ^- lrct Íil1.ilil il rLtrlct rLtr { c5í)ttduu.

Fni realizada reunlã* com os árbitros de painei por solicitaçãc dc jr-riz da provã Eniiton

que nârrou os seguinies fatcs:CI âiieta Aniônia iFaicôesicbservou qLre atietas da eqilipe

das Cometas estavam manuseando o n*iebook do Super Anemônretro durante a

reaiização dcs saltos de re-junro da cuar"ta rodada. O d!retor da pro'.,a oei'guntou aa juiz

responsável pelo Super Anemômetro e tambem juiz chefe, Messias se havia percebido

aiguma alteração no equipamentü. Este infoi"mou que havia recalibrado o equlpamento
por constatãr que este estava caiibr"aio par"a negistrarventos bem acima dos sete rnetros

por segundo. Fator este que interferiria rra decisão dos árbitros de paine l, que utiiizavam
rrnn?,matrn rla nr,lSC Caf3 deterniiner" Se O atlete tefia OU nãO difeitO aC re-iUmC. COiSqsiJv ys 

'

sernpre depend;am da informação correta do Super,AnemÔmeiro. Face aô exposto os

árbitros decidiram, por unanimidade, que todas os atletas desse re-jump deveriam
_ - _- ir -feaíizar ilúr;ú 5ôltú, Diarrie eio expost* ici i.úrrvocaria teurliãü türr1 os captiães das

equipes para às 17i:.

Reunião com os capitães de equipe:
A reunião iniciou às l-7h tendc comc objetivc expor os fatos narrad*s acima e informar
- )--a-=- r-,.---r- h-^- -'- -l- -a dectsao ioináLia" irergurrtadc aos eápiiães das equipes sci-rre qileÍli irigressuu na ár'ea

restrita e manuseêdo c N"B. do super anemÔmetro, iodos negaram. lnforrnanros, €rrtão

que, p8!" termos oper"ado nessa respectiva rodada um equipamento não aferida

corretamente, que toda a rodada de re-jump estaria anulada e que um novo salto

deveria serrealizado. F*i, ainda, informada qüe, §e hsuvesse uma prcposta aiternativa,

urn eonsensr: entre as equipes, a coiegiadc aeaiaria, desrJe que, ícsse pcr r.:nanimiciarle"

Os capitães solicitaram un'i tempa para consultar suas respectivas equipes. Esse tempo

foi dado. Anós alguns minutos, voltamos a nos r*unir-, Ferguntado se harviam chegado a

um acordo a respostã foi negativa. Cada capitão ap!-esentüu uma pÍ"oposta diferente.

Apesar dos insistentes apelos pârê que chegasseni ã iJm terrno comum, nãa oi:tivernos

êxiio" O coiegiado decldiu anular a radacia de ressalto (4* roriadai e r*aiizar- o re-jump

dc re jurnp. Os capitães das equipes dos Cornetas e Aguias comunicaram q'de

abandonariam a competição se fosse r,.rantida essa decisão. Valtarncs a inslstir pa!"â que

chegassem a um acordo, mâs foram irredutíveis. Mantlveram a decisão de não mais

competir. Nada nrais tendo a discutir dei pon encerrada a reuniãc.

As atividades do dla foram encerradas.



Atívídades do segumdo día {8 jan. 20X9}

As atividades fonam iniciadas às 9:28h corn realizaÇão dos saltos de re-jump da 4q rodada.

ffetuada a chamada para o embarque, não se asresentarâm as equipes dos Cometas e

alguns atietas rJa equipe Águias (sabrina e Paes).

Foram realizados dois saltos de re-jurnp da 4 rorlada e mais duas t2] rodadas cie

competição, clneÕ e seis e neaiizados 09 ressaitc's por moiivo cie irenio íora do limite.

Decolagens: foram r'ealizadas cinco decclagens, sendo duas de re-jump e uma para

ciese rn pate.

As atividades ele salto do segundo dia de carnpetição foram enceri"adas às 16h13 com a

r-eaiização de saito de desertipate errtre os aileias Gonçaives e Âiitortio.

Mais uma vez os atletas pousaram c,3m ventc fora do limite, o que ocasionou novÕ re-

.lump. Por ciecisão cios próprios atietas, foiesiabeieciric a regra cie ciesernpate com base

no regulamento da FAl. Nesses termos, fci consagrado o atleta Gonçalves {Falcões}

comc campeâo da PAl.

- Não foi registrada nenhunra desconexão.
Àra-i-:.----l:--J-.^^.-L l:.--.^r-.--ji.--- l\rdu rur Íedil1duu ilcllÍlulll dtellultÍíellLU lÍltruiLU,

- Foram realizadas 4 decolagens.

- Foram realizaelos 20 seltos.

- Foram realizados 6 re-jumps.

eerimônia de prentiação e encerrannento

Foi conduzido pelo organizador do evento, Gabrieí. Em suas palavras:

A orÊanizaÇão do evento sente-se honrada Êm apresentar seus agradecirnentos a todas

os atletas, juízes e demais cclaboradores quê contribuíram de maneira especial para o

sucesso da copa" Nestes termcs, torna-se importante citar a prestirnosa co!abaração do

clube CEi-r através cie sua ciiretoria, sem a quai seria impossível a reaiizaçãc uesse

evento" Ao Sr. Jairo, nosso muitç cbrigada. Ao Cmt Nelsinho e ao piloto da aercnarre

pelos precisos lançamentos e à sua esírosâ Adriana, que nÕs auxiliau no manifesta.

Nosso etern0 agradecimenio"

Frenniação individual: 1§ PAi

13 coiocacio: Rodrigo icom a única mosca cio campeonato)

2e colocado: Antonio

3s colocado: N4arcorri

4e eolocado: Gabriel

5s colocado: Robentc
rô - - I - - - I ^b'j eíf iúeãCú: ú. 60íges



l"e colocado: Falcões
.)o 

^^l^^-À^. í'ana+tr._ LL'lULdUU. LUI I!ELO)

3e colocado: Aguias

Dando continuidade a cerirnônia foram sorteados diversos brindes para todos os

partlcipantes e apoiadares do evento.

Âpós os cumprimentos finais o diretor da eopa, Sr" Àntônlo Barros de Sá, deu por

encerrada a competição.

Rio de Janeirc, I de fevere!ro de 2019.

Marco Ântonio Messias do Nascimento
iuiz Cireie

ANÍôNlo BÂRRos oE sa
Arbit.o COLpAR

ANEXO : TABELA DE CLÂSSI FICAÇÃO


