
 
 

 

 

2º CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAQUEDISMO INDOOR 

ED. 2022 

 

Boletim Informativo 02 
 

1. DA FINALIDADE 

 

Regulamentar as atividades a serem desenvolvidas para o Campeonato 

Brasileiro de Paraquedismo Indoor – versão 2022, que será realizado no 

iFly São Paulo, situado na Av. Dra. Ruth Cardoso, 6873 - Pinheiros, São 

Paulo-SP, Brasil, no dia 3 de dezembro de 2022. 

 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

2.1. Determinar os Campeões Brasileiros na modalidade 4-way Indoor 

(categorias Estreantes, Inter, Feminino e Open), premiá-los, bem como os 

segundos e terceiros lugares, em cada categoria; 

2.2. Determinar as equipes que representarão o Brasil em competições 

internacionais no ano de 2023, que serão determinados entre as equipes 

inscritas nas categorias Open e Feminino das modalidades de 4-way;  

2.3. Homologar e cadastrar recordes brasileiros de pontuação e média na 

competição e por rodada nas modalidades de 4-way; 

2.4. Promover, fomentar e desenvolver a modalidade em disputa; 

2.5. Apresentar uma imagem atrativa dos voos de competição e padrões 

(pontuação) para os competidores, expectadores e mídia. 

2.6. Proporcionar a todos os participantes, troca de experiências, 

conhecimentos e informações; 

2.7. Aprimorar métodos e práticas de julgamento; e 

2.8. Compilação e armazenamento de dados para estatística e formação do 

ranking de 4-way no paraquedismo indoor. 

 

 

3. REALIZAÇÃO 

 

3.1. DETALHAMENTO TÉCNICO 

3.1.1. A Organização geral do evento é da Confederação Brasileira de 

Paraquedismo – CBPQ, através do Comitê de Paraquedismo Indoor; 



 
 

 

 

3.1.2. O Júri da Competição será formado pelo Controlador CBPq, pelo 

Diretor do Campeonato e pelo Juiz Chefe, que serão anunciados na 

reunião de capitães. Assim como, os Juízes da Prova, Juízes do Painel e o 

responsável pela ilha de edição das imagens; 

3.1.3. O Controlador CBPq será o Sr. UELLINTON M. de Jesus; 

3.1.4. O Diretor de Campeonato será o Sr. ALAN UMEHARA – Chefe do 

Comitê de FQL; 

3.1.5. O Juiz Chefe será o Sr. João NEVES Jr; 

3.1.6. O Juiz de Prova será o Sr. Ricardo BACCARELI; 

3.1.7. Haverá estágio prático para Árbitro CBPq paralelamente ao 

Campeonato. Os árbitros Regionais e outros, necessitando de reciclagem e 

considerando-se prontos a serem avaliados para evolução a árbitro CBPq, 

às suas próprias expensas ou de suas Federações, poderão se apresentar 

na Reunião dos Juízes e participar do Painel para serem avaliados, desde 

que pré-inscritos juntos ao Comitê de Arbitragem; 

3.1.8. Outros Juízes poderão ser agregados e participar do quadro de 

arbitragem da competição, sob a supervisão do Juiz Chefe e do Juiz de 

Prova; 

3.1.9. A estrutura de Túnel de Vento será fornecida pela iFLY Brazil – na 

sede de São Paulo; 

3.1.10. A organização realizará exame ANTIDOPING aleatório dos atletas 

participantes, antes ou durante ou até 02 horas após término do 

campeonato; 

 

3.2. INSCRICÕES 

3.2.1. A inscrição oficial e preliminar de um atleta ou equipe deverá ser feita 

até o dia 23 de novembro de 2022. 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 será até o dia 01 de dezembro de 

2022.  Todos deverão portar a licença CBPq válidas; 

3.2.2. A Ficha Oficial de Inscrição de cada equipe deverá ser preenchida 

online, no site https://forms.gle/96p5Sdp96jUCavV67 e o comprovante de 

pagamento da taxa (através de transferência bancária ÚNICA), deverá 

enviar (via e-mail) para o e-mail: cpi@cbpq.org.br; 

3.2.3. O valor da taxa de inscrição por atleta titular ou reserva de cada 

equipe será de R$ 500,00 (quinhentos reais), até as 21 horas do dia 25 

de novembro de 2022, após esta data o valor será acrescido de 50%; 

3.2.4. Qualquer atleta de 4-way poderá fazer parte APENAS de 01 (uma) 

equipe na mesma categoria. Para a categoria de 4-way Estreantes, haverá 

exceção à regra, para fomentar esta categoria. 

https://forms.gle/96p5Sdp96jUCavV67
mailto:cpi@cbpq.org.br


 
 

 

 

3.2.5. 6- A categoria 4-way Estreantes refere-se ao 2º Campeonato 

Brasileiro de Paraquedismo Indoor, o time poderá ter somente um (01) 

atleta inscrito que já tenha participado de alguma competição de 4-way 

Indoor na categoria Open ou Inter, ou ainda que tenha sido campeão na 

Estreantes em anos anteriores. Os times (ou seus membros) que 

participaram desta categoria, 4-way Estreantes, já não serão mais aceitos 

como estreantes em futuros Campeonatos Brasileiros 4-way Indoor e terão 

que competir nas categorias acima; 

3.2.6. A categoria 4-way Inter, refere-se ao 2º Campeonato Brasileiro de 

Paraquedismo Indoor e o time poderá ter somente um (01) atleta inscrito 

que já tenha participado de alguma competição de 4-way Indoor na 

categoria Open. Os times (ou seus membros) que foram campeões de anos 

anteriores, nesta categoria, são obrigados a participar na categoria Open; 

3.2.7. A inscrição final será confirmada após o pagamento da taxa de 

inscrição na conta da Confederação Brasileira de Paraquedismo, 

CNPJ(PIX) 81.078.099/0001-46, Banco do Brasil, Conta Corrente Nº 

44357-3, Agência 1649-7. ATENÇÃO:  UM ÚNICO DEPÓSITO, somando o 

valor das taxas de toda a equipe (R$ 2000,00 – dois mil reais) para o caso 

de uma equipe de 4 atletas sem nenhum reserva; 

3.2.8. A taxa de inscrição cobre unicamente a inscrição do atleta na 

competição e o tempo de voo das 08 rodadas da competição e 01 de treino. 

O transporte do competidor de sua residência até o local da competição e 

vice-versa, a sua alimentação, hospedagem e transporte, não estão 

cobertos por esta taxa. Cada equipe será responsável por isso com relação 

aos seus integrantes. 

 

3.3. TEMPO DE VOO 

3.3.1. O valor do tempo de voo no túnel está incluso na taxa de inscrição. 

 

3.4. COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 

3.4.1. 4-way Estreantes – 4 (quatro) atletas, que não tenham participado de 

nenhuma competição indoor, na categoria 4-way Indoor Estreantes em 

anos anteriores, sendo permitida apenas uma (01) exceção com 

experiência prévia em competições Open, Inter e Feminino ou ainda que 

tenha sido campeão na Estreantes em anos anteriores; 

3.4.2. 4-way Indoor Inter - 4 (quatro) atletas, que não tenham participado de 

nenhuma competição indoor, na categoria 4-way Indoor Open e Feminino, 



 
 

 

 

sendo permitida apenas uma (01) exceção com experiência prévia em 

competições Open e Feminino; 

3.4.3. 4-way Indoor Feminino – 4 (quatro) atletas, sendo exigido que TODA 

a equipe, seja composta exclusivamente por atletas do sexo feminino; 

3.4.4. 4-way Indoor Open – 4 (quatro) atletas. 

 

3.5. COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 

3.5.1. O valor do tempo de voo no túnel está incluso na taxa de inscrição. 

 

3.6. HOSPEDAGEM 

3.6.1. São Paulo oferece uma gama variada de opções de hospedagem. A 

organização deixa livre e por conta de cada equipe seu local de 

hospedagem. 

 

3.7. PROGRAMAÇÃO PREVISTA 

 

 

3.7.1. Será permitido aos atletas voarem até as 12:00 (bloco das 11:30) do 

dia 03/12/2022, qualquer atleta voando após este horário será 

desclassificado da competição; 

 

3.8. PROTESTOS 

3.8.1. Cada protesto (recurso) deverá estar acompanhado de uma taxa de 

R$ 300,00 (trezentos reais). Caso o atleta consiga parecer favorável ao 

seu recurso, esse valor lhe será devolvido. 

 

 

DATA HORÁRIO EVENTO ENVOLVIDOS 

03.11 08:00 Treinos livres (OPP) Equipes 

03.11 12:00 Reunião dos Juízes  Juízes  

03.11 12:30 Reunião de Capitães DC / Juiz Chefe / Capitães 

03.11 14:00 Início das rodadas Todos 

03.11 21:00 
Cerimônia de 

encerramento e 
premiação 

Todos 
 



 
 

 

 

 

3.9. PREMIAÇÕES 

3.9.1. Troféu para a Equipe Campeã de cada prova. 

3.9.2. Medalhas para os três primeiros colocados de cada. 

 

3.10. CASOS OMISSOS 

3.10.1. Antes do início do evento serão avaliados e resolvidos pela comissão 

composta pelo Diretor de Campeonato, Membro Organizador Local e pelo 

Juiz Chefe. Após o início da competição, essa tarefa caberá ao Júri. 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

4.1. DO(S) ORGANIZADOR(ES) 

4.1.1. Divulgar a competição; 

4.1.2. Prover apoio e cumprir as atividades diárias (administrativas, logísticas 

e operacionais) relacionadas ao desenvolvimento do campeonato; 

4.1.3. Prover alimentação para os juízes e auxiliares no período do evento, 

bem como hospedagem para os juízes oficiais; 

4.1.4. Realizar a Cerimônia de Premiação, sob a coordenação do Juiz Chefe, 

com o apoio de serviço de som compatível, oferecendo os respectivos 

prêmios aos competidores. 

 

4.2. DO COMITÊ DE ARBITRAGEM 

4.2.1. Designar os árbitros necessários ao cumprimento das provas 

constantes no programa do Campeonato. 

4.2.2. Divulgar os resultados do Campeonato, e coordenar a Cerimônia de 

Premiação. 

4.2.3. Produzir Boletim Final do Campeonato com dados consolidados para 

divulgação no site da CBPq. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.3. DOS ATLETAS 

4.3.1. Todo deverá estar com a licença desportiva CBPQ ativa. 

 

 

 

Boituva, 3 de novembro de 2022 

 

 

 
 

 

FREDERICO AUGUSTO CARDOSO MARTINS 

Chefe - Comitê de Paraquedismo Indoor 
UELLINTON MENDES DE JESUS 

Presidente CBPQ 
 


