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1. Sobre o evento: 

 

1.1. O Campeonato Brasileiro de Paraquedismo de Eventos Artísticos, nas 
modalidades “Freefly” e “Acrobatic Wingsuit” e ‘’ Performance Wingsuit ‘’ 
acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de Dezembro de 2016 em Boituva/SP. 

 
1.2. Simultaneamente ao Campeonato Brasileiro, será disputada a Campeonato 
Latino Americano de Freefly. 

 
 

2. Modalidades: 
 

2.1. Campeonato Brasileiro: 
 

2.1.1. “Freefly” (Iniciante, Intermediário e Pro); 
2.1.2. “Acrobatic Wingsuit” (Pro). 

 
2.2. Campeonato Latino Americano: 

 
2.2.1. “Freefly” (Pro). 

 
2.2.2. Máximo de 3 equipes por país. 

 
2.2.3. Brasil deverá indicar as 3 equipes que representarão o país antes da 
competição 
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3. Critérios para definição das categorias / Freefly: 
 

3.1. Freefly Iniciante (Campeonato Brasileiro): 
 

3.1.1. Será permitida a inscrição na categoria “Freefly Iniciante”, times 
formados por Atletas que participarão pela primeira vez do Campeonato 
Brasileiro ou que ficaram abaixo da 3ª colocação no ano anterior; 

 
3.1.2. Os times inscritos na categoria “Freefly Iniciante” serão avaliados, 
através de vídeos ou conhecimento prévio do Staff do evento, para análise 
técnica dos Atletas e sua compatibilidade com a categoria; 

 
3.1.3. O número de saltos, horas de treinamentos em túnel de vento e tempo 
de prática esportiva também serão considerados na avaliados do Staff; 

 
3.1.4. No caso de incompatibilidade de nível técnico com a categoria “Freefly 
Iniciante”, o time será promovido automaticamente para categoria “Freefly 
Intermediário”; 

 
3.1.5. A avaliação deverá ser consensual e será feita pelo Staff e Juízes do 
evento até o término das inscrições; 

 
3.1.6. Os times da categoria “Freefly Iniciante” poderão ter como cameras 
Atletas da categoria “Freefly Intermediário” ou “Freefly Pro”; 

 

3.1.7. Nenhum Atleta poderá participar de 2 times na mesma categoria. 

 
 

3.2. Freefly Intermediário (Campeonato Brasileiro): 
 

3.2.1. Será permitida a inscrição na categoria “Freefly Intermediário”, times 
formados por Atletas que participaram da mesma categoria em 
Campeonatos Brasileiros anteriores e ficaram abaixo da 3a colocação (com 
exceção do camera); 

 

3.2.2. Os times inscritos na categoria “Freefly Intermediário” serão avaliados, 
através de vídeos ou conhecimento prévio do Staff do evento, para análise 
técnica dos Atletas e sua compatibilidade com a categoria; 

 
3.2.3. O número de saltos, horas de treinamentos em túnel de vento e tempo 
de prática esportiva também serão considerados na avaliados do Staff; 

 
3.2.4. No caso de incompatibilidade de nível técnico com a categoria “Freefly 
Intermediário”, o time será promovido automaticamente para categoria 
“Freefly Pro”; 

 
3.2.5. A avaliação deverá ser consensual e será feita pelo Staff e Juízes do 
evento até o término das inscrições; 



CAMPEONATO BRASILEIRO E LATINO AMERICANO DE 

PARAQUEDISMO 2016 

 

 

3.2.6. No caso dos times formados por 1 ou mais integrantes (com exceção 
do camera) que já participaram da categoria “Freefly Intermediário” em 
Campeonatos Brasileiros anteriores, e com resultado final entre os três 
primeiros colocados, serão promovidos automaticamente para a categoria 
“Freefly Pro”; 

 
3.2.7. Os times da categoria “Freefly Intermediário” poderão ter como 
câmeras Atletas da categoria “Freefly Pro”; 

 
3.2.8. Nenhum Atleta poderá participar de 2 times na mesma categoria. 

 
 

3.3. Freefly Pro (Campeonato Brasileiro): 
 

3.3.1. Times formados por Atletas que participaram da categoria “Freefly 
Pro” ou que ficaram entre os três primeiros colocados na categoria “Freefly 
Inter” em Campeonatos Brasileiros anteriores; 

 
3.3.2. Nenhum Atleta poderá participar de 2 times na mesma categoria. 

 
 

3.4. Freefly Pro (Campeonato Latino Americano): 
 

3.4.1. Times formados por Atletas estrangeiros convidados; 
 

3.4.2. As notas da categoria “Freefly Pro”, do Campeonato Latino Americano 
serão inseridas junto às do Campeonato Brasileiro na mesma categoria. 

 
 

3. 5. Critérios para participação das modalidades de Wingsuit 

 

3.5.1. Para assegurar a segurança de todos, não serão aceitas inscrições de 
atletas de wingsuit acrobático sem a liberação do staff do evento. 

 
3.5.2. Wingsuit Acróbatico apenas categoria Pro. 
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4. Inscrição: 
 

4.1. Inscrições abertas a partir de 01 de Outubro (valor por Atleta): 
 

4.1.1. Inscrições com desconto até o dia 20/Novembro/2016 - R$ 250.00; 
4.1.2. Inscrições sem desconto à partir de 21/Novembro/2016 - R$ 300.00; 
4.1.3. Inscrições a partir de 05 de Dezembro de 2016 – R$350.00 

 
 

4.2. As inscrições poderão ser feitas individualmente, mesmo se o Atleta não 
possuir um time completo. A organização do Evento disponibilizará informações 
sobre outros Atletas para que os inscritos possam se comunicar e formar novos 
times; 

 
4.4. Caso o Atleta tenha interesse em participar de duas modalidades, a segunda 
inscrição terá 50% de desconto em relação ao valor da primeira, para estes casos, 
será necessário que o Atleta possua dois equipamentos para realização de saltos 
back-to-back; 

 

4.5. O pagamento da inscrição deverá ser feito através de depósito ou 
transferência bancária, com envio de confirmação ou comprovante, por e-mail  

 

5. Vagas e saltos: 
 

5.1. Os Atletas participantes do Campeonato Brasileiro não poderão realizar saltos 
fora das rodadas oficiais no dia da sua competição, até o término das rodadas da 
sua modalidade. 

 

5.2. O valor da vaga durante o Campeonato será estabelecida pela empresa 
prestadora do serviço de lançamento, e condições comerciais vigentes no período 
do evento. 
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6. Saltos e regras: 
 

6.1. Os times de “Freefly Pro” (Campeonato Brasileiro e Latino Americano) e 
“Freefly Intermediário”, realizarão 5 saltos, sendo 3 saltos livres (1ª, 2ª e 4ª 
rodadas) e 2 compulsórios (3ª e 5ª rodadas); 

 
6.2. Os times de “Freefly Iniciante” realizarão 3 saltos, sendo 2 livres (1ª e 2ª 
rodadas) e 1 compulsório (3ª rodada); 

 
6.3. Os times de “Artistic Wingsuit” realizarão 5 saltos, sendo todos exercícios 
compulsórios; 

 
 

6.5. Os saltos compulsórios da categoria “Freefly Pro” (Campeonato Brasileiro e 
Latino Americano), são os vigentes nas regras da FAI, de acordo com o vídeo 
explicativo no website: http://www.fai.org/ipc-news/37307-video-animations- 
ofae-compulsories 

 
6.6. Os saltos compulsórios da categoria “Freefly Intermediário” e “Freefly Iniciante” 
serão definidos pelo Staff, em consenso com os Juízes do Evento, antes da 
competição; 

 
6.7. As regras da categoria “Acrobatic Wingsuit’’,segue as mesmas regras da FAI. 
Vide website www.fai.org/.../ipc/wingsuit_competition_rules 

 
6.9. O Campeonato Brasileiro e Campeonato Latino Americano serão consideradas 
competições válidas após a realização de 1 rodada, podendo ser finalizadas antes 
do final das 5 rodadas, no caso de problemas meteorológicos, técnicos ou de força 
maior. 

 
 

7. Programação: 
 

7.1. Quinta (08/12): 
 

 08:00 – Dia de Treinamento 

7.2. Sexta (09/12): 

07:30 – Briefing de Segurança 
08:00 – Reunião de Abertura 
08:30 – Início dos saltos de competição da categoria “Freefly Pro” / Rodadas 
1 a 5 (Campeonato Brasileiro e Latino Americano);e Wingsuit Acrobático 
20:00 – Confraternização. 

http://www.fai.org/ipc-news/37307-video-animations-
http://www.fai.org/.../ipc/wingsuit_competition_rules
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7.3. Sábado (12/12): 
 

08:00 – Início dos saltos de competição das categorias “Freefly Iniciante” / 
“Freefly Intermediario” 
20:30 – Premiação; 
21:00 – Festa de Encerramento 

 
 

7.4. Os manifestos das decolagens serão divulgados antecipadamente, o não 
comparecimento do time resultará em nota “zero” para a rodada específica. 

 
 
 

8. Juízes: 
 

8.1. Os Juízes do Campeonato Brasileiro e Latino Americano serão: Francisco 
Garcia , Ale Gesta (Juízes Oficiais EA); 

 
8.2. Os Atletas serão julgados de acordo com as regras oficiais da FAI; 

 
8.3. Todos os times tem direito a “re-judje”, com taxa de R$ 50,00 por pedido, pago 
diretamente aos Juízes, na sala de julgamento; 

 
 
 
 
 

9. Premiação: 
 

9.1. Troféus e medalhas para todos os integrantes dos times que ficarem nas três 
primeiras colocações, participantes do Campeonato Brasileiro (“Freefly Pro”, 
“Freefly Intermediário”, “Freefly Iniciante” e “Artistic Wingsuit”) e do Campeonato 
Latino Americano (“Freefly Pro”); 

 
. 

 

10. Confraternização: 
 

10.1. No sábado a noite (à partir das 21h) haverá uma festa de confraternização, 
com DJ, free beer, exibição dos vídeos dos saltos e a presença de todos os 
Atletas, amigos e convidados. Todas as informações serão divulgadas na fan page 
do evento (www.facebook.com/ParaquedismoEA) até a data do campeonato. 

http://www.facebook.com/ParaquedismoEA)
http://www.facebook.com/ParaquedismoEA)
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11. Informações para Atletas estrangeiros: 
 

11.1. Atletas estrangeiros que vão participar da Copa Latino Americana poderão 
fazer a reserva das passagens aéreas utilizando como destino três aeroportos 
possíveis: 

 
12.1.1. Aeroporto de Guarulhos (GRU); 
12.1.2. Aeroporto de Congonhas (CGH); 
12.1.3. Aeroporto de Campinas (VCP); 

 
12.2. Informações sobre hospedagem em hotéis ou para aluguel de imóveis serão 
publicadas na fan page do evento (www.facebook.com/ParaquedismoEA). 

http://www.facebook.com/ParaquedismoEA

