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43º Campeonato Brasileiro de Paraquedismo – Formação em Queda Livre 

Edição 2021 

Boletim Informativo Nº 02 

1. DA FINALIDADE:  

Regulamentar as atividades a serem desenvolvidas no 43º Campeonato Brasileiro de Paraquedismo – 

Formação em Queda Livre - edição 2021, que será realizado no Clube Skydive Cerrado Paraquedismo, na 

cidade de Anápolis - Goiás, no período de 18 a 25 de Setembro de 2021.  

 

2. DOS OBJETIVOS: 

a) Determinar os Campeões Brasileiros, premiá-los, bem como os segundos e terceiros lugares, em cada 

categoria; 

b) Determinar as equipes que representarão o Brasil em competições internacionais no ano de 2.022, que 

serão determinadas conforme a classificação das equipes inscritas nas categorias 4-way Open, 4-way 

Feminino e 8-way. 

c) Homologar e cadastrar recordes brasileiros de pontuação e média na competição e por salto; 

d) Promover, fomentar e desenvolver as categorias em disputa; 

e) Apresentar uma imagem atrativa dos saltos de competição e padrões (pontuação) para os 

competidores, expectadores e mídia; 

f) Compartilhar idéias e estreitar laços de amizades entre os atletas de alto rendimento, árbitros e pessoal 

de apoio; 

g) Proporcionar a todos os participantes, troca de experiências, conhecimentos e informações; 

h) Aprimorar métodos e práticas de julgamento; e, 

i) Compilação e armazenamento de dados para estatística e formação do ranking nas modalidades.  

 

3. DA REALIZAÇÃO:  

A. Organização: 

- A organização da competição estará a cargo do Comitê de Formação em Queda Livre (CFQL), que entrega 

ao Clube Skydive Cerrado Paraquedismo, em nome de seus prepostos, a infraestrutura organizacional, 

conforme licitação ganha. O apoio, entre outros, será da CBPq que será também o órgão fiscalizador;  
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- O Júri da Competição será formado pelo Controlador CBPq, pelo Diretor do Campeonato e pelo Juiz 

Chefe;  

- O Controlador da CBPq: sr. Allander Rodrigues DURIGON, presidente da Federação Goiana de 

Paraquedismo;  

- O Diretor do Campeonato: sr. Marcos GAERTNER, FAI Parachuting Judge/Juez COLPAR/Árbitro CBPq;  

- O Juiz Chefe do Campeonato: sr. João NEVES Junior, Juez COLPAR/Árbitro CBPq;  

- O Juiz das Provas: sr. JOELSON Fernandes de Andrade, Árbitro CBPq;   

- Os Juízes do Painel: Eduardo Cazoni Balthazar (DUDA), ERNESTO Castro e Augusto Ribeiro (GUGU), 

Árbitros CBPq;  

- A responsabilidade da ilha de edição ficará a cargo do staff do Clube Skydive Cerrado Paraquedismo;  

- Curso/Reciclagem completa de Árbitro CBPq, poderá haver, da modalidade, desde que exista um 

número mínimo de cinco e máximo de dez candidatos ao mesmo e informem oficialmente a CBPq/Comitê 

de Arbitragem, até o dia 31 de julho de 2021. Os árbitros regionais e outros que necessitem atualizar suas 

licenças na modalidade em disputa, considerando-se prontos para uma avaliação prática no painel, às 

suas expensas ou da Federação a que pertencem, desde que se apresentem ao Juiz Chefe por ocasião da 

reunião dos juízes, serão avaliados e, se aprovados, serão elevados a categoria de Árbitro CBPq da 

modalidade, terão o fato registrado em suas Cadernetas Funcionais de Juiz e no Boletim Informativo Final 

da competição, cuja cópia será enviada ao CARBI CBPq para o competente registro em suas Fichas 

Funcionais existentes naquele Comitê. 

- O Manifesto estará a cargo da Secretaria do Campeonato sob supervisão direta do Diretor do 

Campeonato.  

- Diariamente ocorrerão duas reuniões do Comitê Organizador, dos Capitães de Equipe, o Diretor e Juiz 

Chefe, no início do dia e outra ao final das atividades do dia, para definir e/ou comentar as atividades do 

dia e determinar as do dia seguinte.  

- A organização realizará a checagem dos equipamentos a serem utilizados pelos atletas durante o 

Campeonato, antes dos saltos de competição. Conforme estabelecido no artigo 36 do Código Esportivo 

da CBPq, para todos os saltos o paraquedista deverá portar, obrigatoriamente, um sistema de 

acionamento do paraquedas composto por: Harness Container, DAA, Velame Principal e Velame Reserva, 

homologados por fábrica reconhecida, devidamente certificado e dobrado dentro do prazo de 6 (seis) 

meses por um recertificador de Sistemas reconhecido pela CBPq. Excetuando-se os casos previstos no 

parágrafo 1º do artigo 15. Não serão admitidos equipamentos em desacordo com o referido artigo. 

- A organização reserva-se o direito de realizar exame ANTIDOPING aleatório ou em massa dos atletas 

participantes, antes ou durante ou até 02 horas após término do campeonato. 
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B. Inscrição: 

1- A inscrição oficial e preliminar de um atleta ou equipe deverá ser feita até o dia 25 de julho de 2021. As 

inscrições enviadas ou efetuadas após esta data terão seus valores majorados em 50%. O limite máximo 

para a inscrição de um atleta ou equipe é dia 25 de agosto de 2021. Todos deverão portar a licença CBPq 

válida. 

2- As Fichas de Inscrição do time (modelo anexo a este boletim) devidamente preenchidas, deverão ser 

enviadas, juntamente com o comprovante de depósito (através de transferência bancária ÚNICA), 

eletronicamente (via e-mail) para o endereço de e-mail cfql@cbpq.org.br . 

3- A inscrição prévia (até 25 de julho de 2021), é importante para que exista uma estimativa 

suficientemente explicitada das equipes participantes, de modo a permitir aos Organizadores, 

prepararem o local, a premiação e a estadia dos participantes no local da competição. 

4- O valor da taxa de inscrição por atleta titular, reserva ou cameraman de cada equipe é de R$ 300,00 

(trezentos reais), até as 19 horas do dia 25 de julho de 2021, após esta data o valor será acrescido de 

50%. 

5- Atletas participando em diferentes equipes do Campeonato Brasileiro, deverão ser listados 

separadamente no formulário de inscrição próprio, mas pagarão somente uma taxa. 

6- Para a categoria Iniciantes, somente um atleta da categoria Inter ou Open por equipe de Iniciantes, ou 

seja, o time poderá ter somente um (01) atleta inscrito que já tenha participado de algum Campeonato 

Brasileiro na categoria Open ou Inter, ou ainda que tenha sido campeão na Estreantes em anos anteriores, 

sem contar o cameraman, se cabível. Os times (ou seus membros) que foram campeões de anos 

anteriores, na categoria Estreantes, são obrigados a participar na categoria Inter, assim como, os times da 

categoria Estreantes que atingiram uma MÉDIA igual ou acima de 10 pontos em Campeonatos Brasileiros 

anteriores, independente da classificação geral do referido campeonato. 

7- A categoria Inter refere-se apenas ao Campeonato Brasileiro e o time poderá ter somente um (01) 

atleta inscrito que já tenha participado de algum Campeonato Brasileiro na categoria Open. Os times (ou 

seus membros) que foram campeões de anos anteriores, nesta categoria, são obrigados a participar na 

categoria Open, assim como, os times da categoria Inter que atingiram uma MÉDIA igual ou acima de 12 

pontos em Campeonatos Brasileiros anteriores, independente da classificação geral do referido 

campeonato. 

8- A taxa de inscrição, no valor total de cada equipe deverá ser realizada em transferência bancária ÚNICA, 

na conta corrente da CBPq (Banco do Brasil – Agência 1649-7 C/C 44357-3, Favorecida: Confederação 

[Brasileira de Paraquedismo, CNPJ: 81.078.099/0001-46).  

Mais uma vez >>>>>> ATENÇÃO: UM ÚNICO DEPÓSITO, somando o valor das taxas de toda a equipe ou 

por atleta em modalidades individuais adicionando o cameraman e reserva, se houver. Se a taxa de 

reserva não for paga, não haverá a possibilidade de reposição durante o campeonato. 

mailto:cfql@cbpq.org.br
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9- A taxa de inscrição cobre unicamente a inscrição do atleta na competição. O transporte do competidor 

de sua residência até o sítio da competição e vice-versa, a sua alimentação, hospedagem e transporte e 

quaisquer outros custos diretos ou indiretos não estão cobertos por esta taxa. Cada equipe será 

responsável por isso com relação aos seus integrantes. 

10- Todas as categorias seguirão estritamente as normas FAI. Como exemplo, a prova de FQL-4 Master 

terá Pool FAI a ser definido durante a Reunião Preparatória de FQL-4. 

11- Como exemplo: A prova de FQL-10 será realizada com no mínimo 2 (duas) rodadas com salto, “no-

grip”, “no-show”. Os atletas avulsos que participarão exclusivamente do FQL-10 deverão realizar as 

inscrições durante o evento, com a secretaria. 

12- Atletas eventualmente participando em mais de uma equipe em uma mesma categoria, devem 

obrigatoriamente ocupar posições diferentes.  

C. Vagas: 

Os valores das vagas para o evento, seguirão conforme alturas de lançamento a seguir: 

10.500 ft: R$ 135,00 

12.000 ft: R$ 145,00 

13.000 ft: R$ 160,00 

D. Composição das Equipes: 

Provas de FQL 

I. FQL-4 Iniciantes - até 6 (seis) atletas, no mínimo Cat. B, que não tenham participado de 

nenhum Campeonato Brasileiro na categoria FQL-4 Inter, sendo permitida apenas uma (01) 

exceção com experiência prévia em competições Open ou Inter, sem contar o cameraman. 

II. FQL-4 Inter - até 6 (seis) atletas, no mínimo Cat. B, que não tenham participado de nenhum 

Campeonato Brasileiro na categoria FQL-4 Open, sendo permitida apenas uma (01) exceção 

com experiência prévia em competições OPEN, sem contar o cameraman. 

III. FQL-4 Feminino – até 6 (seis) atletas, sendo exigido que TODA a equipe, exceto o cameraman, 

seja composta exclusivamente por atletas femininas Cat. B ou superior. 

IV. FQL-4 Open – até. 6 (seis) atletas, no mínimo Cat. B. 

V. FQL-4 Master - até 6 (seis) atletas com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos 

completos na data inicial de realização do Campeonato, no mínimo Cat. B. O cameraman não 

tem restrição de idade. 

VI. FQL-8 – até 10 (dez) atletas, no mínimo Cat. B, e um cameraman. 

VII. FQL-10 – até 12 atletas, no mínimo Cat. B, e um cameraman. 

VIII. Todas as equipes deverão ter um cameraman, para o qual não se exige sexo nem limite de 

idade (no caso do MASTER), entretanto, NÃO poderá atuar em diferentes equipes que saltem 

numa mesma prova ou horário. 
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E. Hospedagem: 

A cidade de Anápolis conta com diversas opções de hospedagem.  

Entretanto, o hotel oficial da competição será o Denali Hotel, situado na BR 153, n° 3661, KM 2, Fazenda 

Barreiro do Meio, Anápolis – GO.  

Os valores abaixo são exclusivos para o campeonato. 

Quarto Valor 

Standard single R$ 120,00 + 12% 

Standard double R$ 140,00 + 12% 

Plus single R$ 140,00 + 12% 

Plus double R$ 160,00 + 12% 

site: www.denalihotel.com.br / email: reservas@denalihotel.com.br / Tel : (62) 3099-5000 

F. Programação diária: 

DIA DATA Horário DESCRIÇÃO 

01 

18/09/2021 07:30 h - 16:00 h Chegada/treinamento das equipes, reunião staff CBPq/organizadores locais 

Sábado 16:00 h Reunião preparatória de FQL-4 categoria Iniciantes 

  18:00 h Reunião dos Juízes 

02 

19/09/2021 07:30 h – 16:00 h Saltos de competição FQL-4 categoria Iniciantes 

domingo 16:00 h Cerimônia de abertura do Campeonato Brasileiro de FQL 

  17:00 h Cerimônia de premiação de FQL-4 categoria Iniciantes 

  17:30 h Reunião preparatória de FQL-4 categorias Inter/Open/Feminino/Master 

03 
20/09/2021 07:30 h - pôr do sol Saltos de competição FQL-4 categorias Inter/Open/Feminino/Master 

2ª feira     

04 
21/09/2021 07:30 h - pôr do sol 

Saltos de competição FQL-4 categorias Inter/Open/Feminino/Master, inclusive 
desempate caso necessário 

3ª feira 18:00 h 
Reunião preparatória de FQL-8 e FQL-10, podendo ser antecipada a depender 
do término de todas as rodadas do FQL-4 

05 22/09/2021 07:30 h - pôr do sol 
Caso necessário, saltos de FQL-4 e início dos saltos de competição de FQL-8 e 
FQL-10 

4ª feira     

06 
23/09/2021 07:30 h - pôr do sol Saltos de competição FQL-8 e FQL-10, inclusive desempate, caso necessário 

5ª feira     

07 

24/09/2021 07:30 h - 15:30 h Caso necessário, saltos de FQL-8 e/ou FQL-10 (entre 07:30 h e 15:00 h) 

6ª feira 17:00 h 
Cerimônia de premiação e encerramento do Campeonato Brasileiro de FQL 
2021, a qual poderá ser antecipada a depender do término de todas as rodadas 

  A partir das 20:00 h 
Partida das delegações, atletas e direção, a qual poderá ser antecipada a 
depender do término da cerimônia de premiação 

08 
25/09/2021   DIA RESERVA 

sábado     

http://www.denalihotel.com.br/
mailto:reservas@denalihotel.com.br
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G. Aeronaves: 

A organização contará com uma aeronave Cessna 208 Caravan para a realização dos lançamentos das 

equipes. 

H. Protestos: 

Cada protesto (recurso) deverá ser formalmente apresentado (por escrito) e estar acompanhado com o 

pagamento de uma taxa de R$ 500,00 (quinhentos reais), embasado nos Regulamentos adotados e em 

uso na competição: 

- Regulamento Desportivo do Paraquedismo Brasileiro (site da CBPq – última versão); 

- Regulamento Específico Brasileiro para a Formação em Queda Livre (site da CBPq – última versão); 

- As alterações produzidas em função dos Boletins 01 e 02 da competição; 

- Decisões finais tomadas na Reunião Preparatória do evento. 

- Protocolo da COVID-19 CBPq; 

- As orientações de Profissional de segurança de solo – RTAG. 

I. Determinação da equipe campeã de cada categoria: 

Serão declaradas CAMPEÃ, VICE CAMPEÃ e TERCEIRA colocada, as equipes que somarem o maior número 

de pontos dentre todas as rodadas completadas em cada categoria. 

 

4. DO DESENVOLVIMENTO DAS PROVAS 

Regra Básica: Todas as provas serão regidas e avaliadas segundo o Regulamento Específico do 

Campeonato Brasileiro – Edição 2021, no Regulamento Brasileiro de Paraquedismo Desportivo (ambos 

encontram-se publicados no website da CBPq – http://www.cbpq.org.br), nos Boletins Informativos 01 e 

02 da competição (regulamento particular do evento) e nas decisões firmadas na Reunião Preparatória, 

em caso de conflito, as decisões contidas nos Boletins Informativos 01 e 02 e tomadas na Reunião 

Preparatória, terão precedência sobre os outros dois. 

A validação do Campeonato e declaração de Campeão Brasileiro das categorias em disputa (como 

exemplo: FQL-4 Iniciantes, FQL-4 Inter, FQL-4 Open, FQL-4 Feminino, FQL-4 Master, FQL-8 e FQL-10), 

ocorrerá ao final da competição, independentemente do número de equipes inscritas, baseado no 

número mínimo de rodadas concluídas conforme abaixo determinado. 
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No caso da categoria FQL-4 Feminino, se apresentarem-se apenas uma ou duas equipes, estas entrarão 

automaticamente na disputa pela categoria OPEN, mas serão consideradas pelo ranking da categoria FQL-

4 Feminino. 

Rodadas: Todas as provas de FQL-4 Open, FQL-4 Inter, FQL-4 Feminino e FQL-8, serão disputadas em 10 

(dez) rodadas, sendo que todas as equipes deverão completar uma rodada, no mínimo, para validar o 

Campeonato.  

Exclusivamente para a prova de FQL-8 será utilizado sistema de oferta individual de oxigênio a todos os 

paraquedistas, conforme artigo 226 do Capítulo XII – Normas para Saltos a Grande Altitude, do Código 

Esportivo da CBPq. 

A Prova de FQL-4 Iniciantes será disputada em 6 (seis) rodadas e será executada no dia 19/09/2021, sendo 

que todas as equipes deverão completar uma rodada, no mínimo, para validar o Campeonato.  

A Prova de FQL-4 Master será disputada em 6 (seis) rodadas, sendo que todas as equipes deverão 

completar uma rodada, no mínimo, para validar o Campeonato. 

A Prova de FQL-10 será disputada em 2 (duas) rodadas, sendo que todas as equipes deverão completar 

uma rodada, no mínimo, para validar o Campeonato. 

Pool de FQL-4 Open, FQF-4 Feminino e FQL-8: Encontram-se disponíveis no site da Confederação 

Brasileira de Paraquedismo (www.cbpq.org.br) e no site da NSL – National Skydiving League 

(www.skyleague.com). 

Pool de FQL-4 Inter – Os sequenciais de cada rodada sorteada terão o mínimo de 4 (quatro) e o máximo 

de 5 (cinco) pontos, sendo que poderão haver 2 (dois) blocos no mesmo salto. Além do pool de Random 

FAI (2014 - IPC Dive Pool), os seguintes blocos entrarão no sorteio: 

Blocos: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22. 

Pool de FQL-4 Iniciantes e Master– Os sequenciais terão no máximo de 4 (quatro) pontos, sempre 

iniciando pela figura M (star), utilizando o “pool” das figuras “random” (do A ao Q), bem como as figuras 

iniciais e finais dos “blocos” (de 01 a 22), neste caso, exceto aqueles em que as figuras são as mesmas. 

Definições de Símbolos para o FQL 

[OCORRÊNCIA SIMBOLO 

a)  Indica a direção da curva pelo subgrupo 

 

b) Indica a curva do subgrupo em qualquer direção 
 

http://www.skyleague.com/
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c) Indica curvas por todos os subgrupos 

 

d) Indica esclarecimento da intenção no FQL 

 

 

Definições (limites) para os membros do corpo (braços e pernas e pés) 

MEMBRO DO CORPO VISUALIZAÇÃO 

 
 

 
 

 

 

Casos Omissos: 

Antes do início do evento, serão avaliados e resolvidos pela Comissão composta pelo Controlador CBPq, 

pelo Diretor do Campeonato e pelo Juiz Chefe, após o início da competição, a tarefa caberá ao JÚRI DO 

CAMPEONATO. 

 

Boituva, 29 de Agosto de 2021 

 

UELLINTON MENDES DE JESUS    ALAN UMEHARA  

Presidente              CFQL   
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- Inscrições até às 19:00 horas do dia 25 de Julho de 2021, terão TAXA DE INSCRIÇÃO no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)

  por atleta) e, após essa data, majoração de 50% no valor da taxa.

- não serão aceitas inscrições e/ou recadastramentos após o dia 25 de Agosto de 2021.

NOME DA EQUIPE

ESCOLHA A(S) CATEGORIA(S) EM QUE O TIME COMPETIRÁ (marque com "X")

FQL-4 OPEN FQL-4 FEMININO FQL-8

FQL-4 INTER FQL-4 INICIANTE FQL-10

FQL-4 MASTER

FQL-4 FQL-8 FQL-10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NOME DO RESPONSÁVEL

Email do Responsável Telefone

Local e Data

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CAMPEONATO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO EM QUEDA LIVRE - 2021

FICHA OFICIAL DE INCRIÇÃO

NOME COMPLETO TELEFONE CBPQ/Cat.
COMPETE EM:
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TERMO DE RESPONSABILIDADE

O(s) atleta(s) relacionado(s) nesta Ficha de Inscrição do Campeonato Brasileiro de FQL  -  Versão

2021,   tiveram seus equipamentos inspecionados e aprovados para saltos neste Campeonato e

estão com a dobragem dos seus paraquedas reserva em dia, de acordo com a atual legislação da

CBPQ.  CONCORDAM COM OS TERMOS DO EDITAL E DO CÓDIGO ESPORTIVO.  ACEITAM SEREM

TESTADOS PARA CONTROLE TOXICOLÓGIGO.

ORD CBPq Nº e NOME COMPLETO ASSINATURA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Responsável pela coleta das assinaturas:

Local e Data:

Assinatura:

 

 


