
 1 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (CBPq) 

Comitê de Paraquedismo Clássico (CPC) 
 

I COPA BRASIL DE PRECISÃO DE ATERRAGEM 2015 
(Prova de Precisão de Aterragem Individual e Grupo- PAI e PAG) 

 
BOLETIM n° 1  

 
 

1. FINALIDADE e REFERÊNCIA 
 
a. Este Boletim n° 1, detalha as particularidades da I Copa Brasil de Precisão de 
Aterragem 2015. Nos pontos em que for omisso, deverá ser amparado no 
Regulamento Específico para Competições de Paraquedismo Clássico – Edição 
2011, de 29 de dezembro de 2011.   
b. Com base nos Itens 1.2 e 1.5 do Regulamento Específico para Competições de 
Paraquedismo Clássico – 3ª Edição, este Boletim terá precedência nos pontos 
conflitantes com aquele Regulamento. 
 
 
2. LOCAL e DATA 
- Piracicaba/SP, nos dias 06, 07 e 08 maio de 2015 (quarta, quinta e sexta). 
 
 
3. APOIO AÉREO 
-Aeronave Cessna 180 com capacidade para 5 atletas por decolagem. 

 
-Número de rodadas: 01 de treinamento e 06 rodadas de competição, validando o 
evento com no mínimo duas rodadas completas. Serão 2 dias disponíveis para 
competição, quinta e sexta. 
 
 
4. PROGRAMA TENTATIVO 
 

Data Hora Evento Obs 
 

06/05/15 
(quarta) 

 
08:00/17:00h 

Deslocamentos, instalação e 
preparação da área e do alvo. 

Inscrições. 
Saltos de treinamento 

Organização (Diretor, Juízes 
e membros do CPC). 

Competidores. 

17:00h Reunião de Coordenação com 
Diretor, Juízes e Logístico. 

Aeroclube de Piracicaba 
Aberta aos interessados. 

17:30h Reunião Preparatória e Cheque dos 
Equipamentos 

Participação de todos. 

07/05/15 
(quinta) 

08:00/17:30h Saltos de Competição (última dep 
antes das 17:30) 

Competidores 

08/05/15 
(sexta) 

08:00/17:30h Saltos de competição (última dep 
antes das 17:30) 

Competidores 

08/05/15 
(sexta) 

A ser 
determinado 

Premiação Aeroclube de Piracicaba 

 
5. PRÊMIOS e RECOMPENSAS 
a. Medalhas para os 3 primeiros colocados na PAI – Sênior Masculino. 
b. Medalhas para as 3 primeiras colocadas na PAI –  Feminino. 
c. Medalhas para os 3 primeiros colocados na PAG – Sênior Masculino. 
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6. INSCRIÇÕES 
 

Deverá ser paga uma taxa de R$ 750,00 por atleta, a qual incluirá: 
-Inscrição; 
-Salto de treinamento; 
-Saltos de competição; 
-Alimentação (Café da manhã e almoço); e 
-Hospedagem de 6 a 8 de maio de 2015. 
 
 
7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
 
- Tempo no solo e ordem de saída: 
Deverá ser respeitado o tempo mínimo 30 (trinta) minutos de solo entre os saltos de 
uma mesma equipe; 
- As competições em lide permitem pontuação para o ranking 2015 com efeito em 
2016; 
- Todos os competidores deverão estar regularizados com a CBPq. 
- As categorias existentes, desde que existam 3 ou mais competidores, serão Sênior 
e Feminino. Não haverá as categorias intermediária e iniciante, devido às condições 
da área de salto; 
 Feminino: Velames de precisão (Zero, Foil, Classic ou afins) em alvo do 
colchão, com medição até 15m; 
 Sênior: Velames de precisão (Zero, Foil, Classic ou afins), em alvo do colchão, 
com medição até 18cm; 
- A inscrição do atleta poderá ser feita individualmente até as 17:00h do dia 06/05/15, 
devendo ser pago o valor de R$ 750,00, referente à taxa de inscrição, saltos, 
alimentação e hospedagem. Caso não sejam cumpridas todas as rodadas, o dinheiro 
não utilizado será devolvido. Os ressaltos, se for o caso, deverão ser pagos a parte; 
- Caso não haja 3 atletas do seguimento feminino, as inscritas serão remanejadas 
para a categoria Sênior automaticamente. Quanto ao ranking feminino, pontuarão 
em primeiro e em segundo lugares, conforme colocação individual; 
- Quanto a recurso sobre decisões dos juízes, o atleta deverá pagar uma taxa de R$ 
50,00 para a organização, que será devolvido em caso de deferimento.  
 
7. HOSPEDAGEM 
 
-Hotel Princeton – 19-34339277 
Rua Prudente de Moraes 543, Centro, Piracicaba. 
 
Rio de Janeiro, 07 de Abril de 2015. 
 

 
 
 
 
 
 

Diego Gabriel da Silva - CBPq 70566 
Chefe do Comitê de Paraquedismo Clássico - CBPQ 

diegogabriel00@gmail.com – (21) 984618400 


