
RAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AMEPONATO BRASILEIRO DE PV

O NACIONAL DE PARAQUEDISMO

1. FINALIDADE E DATA:

Regulamentar as atividades a serem desenvolvidas para e no Campeonato
Velame –  2018 que serão 
de São Paulo, Brasil, no período

2. OBJETIVOS:

a) Determinar os campeões brasileiros de Pilotagem de Velame em 2018 nas categorias em disputa no
campeonato, bem como, os segundos e terceiros lugares.

b) Estabelecer quebras de rec
c) Promover e desenvolver a modalidade de Pilotagem de Velame.
d) Proporcionar a todos participantes a troca de experiências, conhecimentos e informações,

compartilhamento de ideias e estreitamento dos laços de amizade entre atlet
de apoio, aprimorando métodos e práticas de julgamento.

e) Estabelecer pontuação para o ranking brasileiro selecionando os atletas que representarão o Brasil
nos Campeonatos Internacionais da disciplina em 2019

3. REALIZAÇÃO:

A. Detalhamento Técnico:

A organização geral do evento é da Confederação Brasileira de Paraquedismo
Pilotagem de Velame - CPV que a entrega a GZEROTV para sua completa execução:

1. O Júri da Competição será
Circuito e o Juiz Chefe, sob a presidência do primeiro.
2. O Controlador CBPq será o Sr
3. O Diretor, cumulativamente s
4. O Juiz Chefe será o Sr JOELSON F. de Andrade
5. O Dir do Circuito, cumulativamente,
do Brasil. 
6. O Juiz Assistente será o Sr
7. O Juiz da Prova de Velocidade será o Sr
8. O Juiz da Prova de Distância será a
9. O Juiz da Prova de Precisão será a
10. Os Juízes do Painel serão todos
do Brasil e, mais aqueles que desejarem se reciclar
evento. 
11. Juiz observador e de computo, Sr.
12. Juízes auxiliares: se necessário serão escalados pelo Juiz Chefe entre os apresentados pelo
Organizador

B. Categorias, provas e regulamentos:

O Campeonato Brasileiro, será disputado nas categorias INTER e PRÓ, nas provas de Distância, Velocidade
e Precisão, sendo 3 rodadas de cada prova, ao final também estabelecendo o Absoluto Geral (soma de
todas as provas).  
A realização de uma rodada complet

competição. 

CONFED

CENT

egulamentar as atividades a serem desenvolvidas para e no Campeonato Brasileiro
 realizados no Centro Nacional de Paraquedismo, Cidade de Boituva, estado

Brasil, no período de 20 a 23 de novembro de 2018. 

a) Determinar os campeões brasileiros de Pilotagem de Velame em 2018 nas categorias em disputa no
campeonato, bem como, os segundos e terceiros lugares. 

b) Estabelecer quebras de recordes brasileiros de PV. 
c) Promover e desenvolver a modalidade de Pilotagem de Velame.
d) Proporcionar a todos participantes a troca de experiências, conhecimentos e informações,

compartilhamento de ideias e estreitamento dos laços de amizade entre atletas, árbitros, dirigentes, e pessoal
de apoio, aprimorando métodos e práticas de julgamento. 

) Estabelecer pontuação para o ranking brasileiro selecionando os atletas que representarão o Brasil
nos Campeonatos Internacionais da disciplina em 2019. 

A organização geral do evento é da Confederação Brasileira de Paraquedismo - CBPq, através do Comitê de
CPV que a entrega a GZEROTV para sua completa execução: 

O Júri da Competição será formado pelo Controlador CBPq, Diretor do Campeonato, Diretor do
, sob a presidência do primeiro.  

. O Controlador CBPq será o Sr. Presidente da CBPq. 
, cumulativamente será o Sr Jelson AMORIM - FAI Parachuting Judge A/

JOELSON F. de Andrade - FAI Parachuting Judge CP do Brasil
, cumulativamente, será o Sr JOELSON F. de Andrade - FAI Parachuting Judge CP

Sr Eduardo Calzoni Balthazar – (DUDA) Arbitro CBPq de PV
O Juiz da Prova de Velocidade será o Sr FRANCISCO Garcia - FAI Parachuting Judge CP do Brasil.

uiz da Prova de Distância será a Sra ALESSANDRA S.L. Dias - FAI Parachuting Judge CP do Brasi
Precisão será a Sra MEYLIN S. P. Chiong - FAI Parachuting Judge CP

Os Juízes do Painel serão todos os citados acima, o Sr ROBERTO Pereira FAI Parachuting Judge CP
mais aqueles que desejarem se reciclar desde que participem da r

uiz observador e de computo, Sr. João NEVES Junior Árbitro CBPQ de PV. 
se necessário serão escalados pelo Juiz Chefe entre os apresentados pelo

provas e regulamentos:

Campeonato Brasileiro, será disputado nas categorias INTER e PRÓ, nas provas de Distância, Velocidade
e Precisão, sendo 3 rodadas de cada prova, ao final também estabelecendo o Absoluto Geral (soma de

A realização de uma rodada completa de uma modalidade (Precisão, Distância ou Velocidade), validará a
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participem da reunião dos juízes do 

se necessário serão escalados pelo Juiz Chefe entre os apresentados pelo

Campeonato Brasileiro, será disputado nas categorias INTER e PRÓ, nas provas de Distância, Velocidade 
e Precisão, sendo 3 rodadas de cada prova, ao final também estabelecendo o Absoluto Geral (soma de 

a de uma modalidade (Precisão, Distância ou Velocidade), validará a 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO – CBPQ 
COMITÊ DE PILOTAGEM DE VELAME - CPV/CBPq 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE PILOTAGEM DE VELAME – 2018 
20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018 

CENTRO NACIONAL DE PARAQUEDISMO – BOITUVA – S.PAULO - BRASIL 



Para validar o Absoluto Geral será necessária a realização de, no mínimo, duas rodadas completas, de 
qualquer prova (precisão, distância, velocidade). 
 

O circuito da prova de Velocidade será em curva a esquerda conforme previsto no Regulamento Especifico 
Brasileiro de Pilotagem de Velame 2018.  
 

Para a prova de Distância está prevista a aplicação da obrigatoriedade de riscar a água antes e/ou na porta 
1 para as categorias PRO e a NÃO obrigatoriedade para a categoria INTER. 
 

Para a prova de precisão está prevista a aplicação da obrigatoriedade de riscar a água para validar os 
pontos na areia na categoria PRO e a NÂO obrigatoriedade para a categoria INTER.  
 

Neste Campeonato será  aplicado, no que couber, o REGULAMENTO BRASILEIRO DO PARAQUEDISMO 
DESPORTIVO e o REGULAMENTO ESPECIFICO BRASILEIRO DE PV, edição 2018, mais o REGULAMENTO 
PARTICULAR DA COMPETIÇÃO (Boletins Informativos 01 e 02) e o que for acordado na Reunião Preparatória do 
evento. Sendo que, em caso de conflito, entre os enunciados dos regulamentos citados, e os dois últimos 
citados (Regulamento Particular e o acordado na Reunião Preparatória), o previsto nos dois últimos, terá 
precedência sobre os demais. No site da CBPq, PÁGINA DO Comitê de Arbitragem, encontram-se publicados os 
regulamentos aqui citados. 
 

C. Inscrição: 
 
O pagamento da taxa de inscrição inclui: 
- Inscrição do evento. - Café da manhã na área de salto para todos os atletas inscritos.  
- 9 vagas para o campeonato.  
- 1 Vaga de Treino. 

 
  O atleta que não realizar a inscrição preliminar até a data limite terá sua inscrição, condicionada a 
disponibilidade de vaga. 
 

Valor da Inscrição - R$ 1.300,00 (Hum Mil e Trezentos Reais). Até 31/10/2017 
 
1- Os competidores deverão portar as respectivas licenças esportivas válidas (CBPq atualizada) 
2- A ficha de inscrição deverá ser preenchida on line em  www.gzerotv.com.br/ swoopbrasil2018 conforme os 
prazos mencionados acima e o comprovante do pagamento da inscrição enviado por e- mail, para o 
Organizador do Campeonato, com cópia para o CPV – Comitê de Pilotagem de Velame, nos endereços abaixo:  
 
Organização – swoopbrasil@gzerotv.com.br e  
CPV -> cpv@cbpq.org.br  
É obrigatório o preenchimento de todos os campos do formulário, sem exceção.  
 
3- A inscrição final será confirmada após o pagamento da taxa de inscrição na conta do organizador: 

 
Arthur Carneiro Lima – ME 
CNPJ: 27.514.904/0001-91 

Banco Santander  
Conta Corrente Nº 13001812-5 

Agência 0470 
 

 
 
D. Condições de participação nas Categorias 

 
INTERMEDIÁRIA (INTER) – Estarão aptos a participar desta categoria os atletas que não tenham 
participado de qualquer competição nacional na categoria Pró (Sênior), ou que, em competições Nacionais 
passadas, competindo como intermediário, não tenham se classificado entre os 3 (TRÊS) primeiros lugares 
no GERALl; 
PRÓ (SENIOR) – Estará apto a participar desta categoria, atletas que possuam capacidade técnica e optem 
por ela. OBSERVAÇÃO: A qualquer momento da competição, o Juiz Chefe e o Diretor do Campeonato 



podem DECIDIR pelo desligamento de um atleta que demonstre não possuir capacidade técnica em 
participar do evento ou apresente conduta que ofereça risco de segurança pessoal ou de terceiros. 

 
E.  Hospedagem 
 
Há disponibilidade de espaço, gratuito, para aqueles que desejarem acampar na área de saltos com suas 
próprias barracas.  

 
Boituva possui uma vasta e bem montada rede de hotéis e pousadas que podem ser consultadas e 
contatadas através do endereço virtual:  

http://hoteis-pousadas.com.br/boituva 

A partir do dia 15 de Nov 2018, consulte o organizador para saber de hotéis oferecendo descontos. 
 

F.  Programa Tentativo 
 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL ENVOLVIDOS 

ATÉ 
20/NOV/2018 

08:00 - Por do 
Sol 

Treinos Livres CNP - BOITUVA Competidores 

19:00 Reunião Preparatoria Auditório CBPq Atletas/Árbitros 
20:00 Reunião de Juízes Auditório CBPq Árbitros 

21/NOV/2018 
08:00 - Por do 

Sol 
Cerimônia de Abertura e 

Saltos de Competição. 
CNP - BOITUVA Atletas/Juízes/Dir. Circ/ Dir. 

22/NOV/2018 
08:00 - Por do 

Sol 
Continuação dos Saltos de 

Competição 
CNP - BOITUVA Atletas/Juízes/Dir. Circ/ Dir. 

23/NOV/2018 

08:00 - Por do 
Sol 

Continuação dos Saltos de 
Competição 

CNP - BOITUVA Atletas/Juízes/Dir. Circ/ Dir. 

19:00 
Cerimônia de 

Encerramento e Premiação 
CNP - BOITUVA Atletas/Juízes/Dir. Circ/ Dir. 

 
G.  Aeronaves: 

 
01 aeronave CESSNA CARAVAN 208 da LBK preparada e própria para o salto de competição e com 
capacidade suficiente de paraquedistas para o perfeito desenrolar da mesma. Valor especial da vaga a 
6.000 pés para os atletas durante os treinos livres (extras) será de R$ 80,00. 
 
H.  Protestos: 

 
Cada protesto (recurso) deverá estar acompanhado de uma taxa de R$300,00 (Trezentos reais). No caso do 
atleta conseguir parecer favorável ao seu recurso, esse valor lhe será devolvido. 
 
I.  Determinação dos campeões 

 
Serão declarados os campeões por provas (Precisão, Distância e Velocidade) os atletas que somarem mais 
pontos em todas as rodadas completas de cada prova. Será declarado Campeão Geral Absoluto, de cada 
campeonato, o atleta que somar maior número de pontos na soma de todas as provas 
(Precisão/distância/velocidade). Para fins de Ranking será considerada somente a classificação final geral 
(o resultado do combinado) do Campeonato Brasileiro.  
 
J.  Premiações 

 
- Troféu para o Campeão de cada prova (Distância, Precisão e Velocidade) e para os 3 primeiros colocados 
Absoluto, nas duas categorias (Intermediário e Pró); 
- Medalha para os 3 primeiros colocados de cada prova (Distância, Precisão e Velocidade) e para os 5 
primeiros colocados Absoluto, nas duas categorias (Intermediário e Pró; 
 
 
 



K.  Aspectos físicos da Área de Salto no Centro Nacional de Paraquedismo (Boituva) 
 
A Área de Saltos fica na cidade de Boituva, a cerca de 116 km da cidade de São Paulo. Boituva abriga a maior 
Área de Saltos da América Latina, considerada uma das maiores do mundo, até o ano de 2016 lá foram 
realizados mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) saltos, com lançamentos regulares durante todos os 
dias do ano, possui aeronaves Cessna Caravan disponíveis para o treinamento dos atletas também antes da 
competição.  
  
Oferece toda estrutura de hospedagem, alimentação dobragem, venda e manutenção de equipamentos e  
todos os outros itens necessários para a realização do evento. Dezenas de Campeonatos Brasileiros de todas as 
modalidades já foram realizados ali e em 2005 foi a sede do Campeonato Mundial de Eventos Artísticos 
IPC/FAI. 

Altitude da Zona de Saltos: 2.050 pés 
Direção predominante do vento: Sul no período da manhã e Norte no período da tarde 

Velocidade média esperada do vento: 15 km/h. 
Temperaturas esperadas para a época: mínima 12C; máxima: 25C; média: 18,5C 

Localização: latitude: 23º17'00" sul e a uma longitude: 47º40'20" oeste 
Altitude da Zona de Saltos: 2.050 pés 

Direção predominante do vento: Sul no período da manhã e Norte no período da tarde 
Velocidade média esperada do vento: 15 km/h. 

Temperaturas esperadas para a época: mínima 12C; máxima: 25C; média: 18,5C 
Localização: latitude: 23º17'00" sul e  longitude: 47º40'20" oeste 

 
 
 


