FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR
Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo
Boletim 01/2011
quarta-feira – 12/01/2011

1- Atividades no Paraná
(Pedimos a todos os clubes que tenham atividades marcadas para a semana, sempre nos
avisar até terça-feira para que seja publicada neste Boletim. Somente as informações
recebidas por e-mail até na quarta-feira 08:00 da manhã serão publicadas neste Boletim)

Pato Branco
Neste final de semana o Clube Pato Loco realiza área de saltos em Pato Branco-PR no
Aeroporto Municipal de Pato Branco, saltos duplos e curso para primeiro salto.
Informações com Marcos Macagnan – (46) 9101-2580 marcospatoloco@gmail.com

Ponta Grossa
Neste final de semana a Head Down estará operando com no Aeroporto Municipal de Ponta
Grossa com a Aeronave PT-COT.
Saltos duplos, saltos para alunos e atletas em geral.
Informações: (41) 9953-9188 ou contato@headdownpqd.com.br

2- Retorno das atividades administrativas FEPAR
Durante este período de 15 de Dezembro até hoje tivemos um breve recesso nas
atividades mas retomamos a partir de hoje as atividades normais. Neste período recebemos
alguns pedidos de cadastros que foram ontem processados e dentro de 15 dias a partir de hoje
devem estar recebendo os mesmos. Caso algum pedido solicitado não seja recebido neste
período entrem em contato conosco para saber se não houve alguma falha no recebimento.

3- Recadastramento de Profissionais 2011
Lembramos que o recadastramento anual de profissionais deve ser realizado até o dia
31/03 de cada ano quando vencem todas as licenças de profissionais.

Para evitar atrasos e trabalharem de forma irregular orientamos que antecipem já seus
pedidos.
Inicialmente a credencial esportiva deste ano deve ser antecipada.
Cada clube que realiza atividades no PR deve enviar a esta Federação uma relação
dos lançamentos de aluno com nome completo, número da CBPq, data e local do salto,
aeronave e instrutor(es) que participaram do lançamento. Ao final do relatório deve constar o
nome dos profissionais que atuaram com a contagem de lançamentos realizados.
Temos uma planilha padrão em Excel que pode ajudar no preenchimento deste
formulário, os clubes que precisarem entrem em conato conosco.
Cada instrutor deve mandar então seu relatório individual de recadastramento (também
caso necessitem entrem em contato que enviamos o modelo) constando todos os seus dados e
o resumo de lançamentos realizados para cada clube onde o aluno foi cadastrado.
Lembramos que os lançamentos que não estiverem de acordo com o relatório
apresentado pelo clube com os alunos devidamente cadastrados não serão aceitos.
Estamos a disposição para ajudar neste processo de recadastramento e lembramos
que esta comprovação de atividades através dos relatórios é obrigatória para a manutenção no
quadro de profissionais.

4- Atividades e estatísticas 2010
Gostaríamos primeiramente de agradecer os clubes que trabalharam junto conosco na
realização dos eventos oficiais FEPAR deste ano passado de 2010 onde tivemos a realização
dos seguintes campeonatos:
Campeonato Paranaense de Estrela de Velocidade – V4 – Março de 2010 em
Londrina
Campeonato Paranaense de Precisão de Aterragem – Junho de 2010 em
Paranaguá
Campeonato Paranaense de Free Fly – Novembro de 2010 em Londrina
Campeonato Paranaense de FQL 2 – Novembro de 2010 em Ponta Grossa
Contamos ainda com uma grande participação de atletas filiados a FEPAR nos
Campeonatos Nacionais, eventos oficiais CBPq, Recorde Brasileiro de FQL e ainda em
eventos internacionais, atingindo um expressivo número de 68 atletas filiados a FEPAR
pontuando em nosso Ranking 2010, sendo que para pontuar precisa participar ao menos de
um evento oficial segundo normas do nosso Ranking.
Através da colaboração dos Clubes realizamos um controle estatístico de atividades
realizadas pelos Clubes filiados a FEPAR, tendo sido declarado pelos clubes um total de 1343
decolagens com 8310 lançamentos totais, sendo que destes 1158 foram lançamentos de
alunos e 573 saltos duplos. Tivemos 5 acionamentos de reservas declarados, 5
acidentes/incidentes com lesão leve ou sem lesão, 1 acidente no pouso devido a curva baixa
com lesão grave e recuperação do atleta e 1 acidente também devido a curva baixa vitimando
fatalmente o atleta.

Agradecemos novamente os clubes que forneceram as informações para este controle
estatístico que são de grande importância para podemos analisar os pontos que devemos ter
maior atenção bem como poder avaliar o trabalho de formação de novos alunos e atletas para
o esporte.
Contamos novamente com o apoio dos clubes para continuar este trabalho.

5- Campeonatos Paranaenses 2011
Da mesma forma que temos realizado nos anos anteriores a FEPAR conta com a
parceria dos Clubes para a realização dos eventos oficiais desta Federação.
Já estamos abertos a propostas que devem ser enviadas com o programa proposto do
evento, data, local, aeronave, modalidade e forma de competição para que possamos já
analisar, agendar e divulgar os eventos deste ano.

6- Campeonato Dubai 2011
Está acontecendo neste momento o “2nd Dubai International Parachuting
Championship & Gulf Cup 2011 (DIPC & Gulf Cup 2011)” Campeonato Internacional de
Paraquedismo nas modalidades Pilotagem de Velame, FQL-4 e Precisão de Aterragem.
Temos a participação de alguns atletas representando o Brasil neste evento, segue o
link do evento para acompanhar os resultados: www.skydivedubai.ae/news/

7- Assembléias CBPq (AGOE e AGE)
Recebemos através de carta com AR e comunicado via e-mail os Editais de
convocação para as Assembléias Gerais Ordinária Eleitoral e Especial deste ano de 2011.
Acontecerá dia 18 de Março em João Pessoa, Paraíba e a FEPAR pretende se fazer
presente através de seu Presidente ou delegado devidamente credenciado.
Através da Assembléia Eleitoral teremos a votação das chapas concorrentes a
presidência da CBPq para mais 2 anos. Havendo mais de uma chapa inscrita solicitaremos aos
clubes que façam suas reunião para a escolha dos candidatos e nos enviem o resultado.
Caso tenham alguma proposta a ser apresentada nos enviem oficialmente para que
possamos analisar sua apresentação na Assembléia.

8- Sucesso Brasileiro no Campeonato Argentino (NOTICIA DO BOLETIM CBPq)
Os atletas brasileiros que responderam ao gentil convite da Federacion Argentina de
Paracaidismo, FAP, e participaram do campeonato daquele país, obtiveram um grande
sucesso. Na prova de Precisão de Aterragem Individual classificaram-se na seguinte ordem:
Campeão Soares; 3 lugar Ricardo Pereira; 4 lugar Emerson Silva; 5 lugar Gabriel; 6 lugar
Rodrigo Gonçalvez e 11 lugar Timóteo Salgado. Na prova de Precisão em Grupo: Campeão
Brasil2; Vice Campeão Brasil1. Nossos atletas receberam ainda o Prêmio FairPlay pela
destacada competência e simpatia. Parabéns a todos eles e nossos sinceros agradecimentos à
FAP por tão bem recebe-los.

9- Calendário Oficial da CBPq - 2011 (NOTICIA DO BOLETIM CBPq)
Sempre é bom relembrar, ponha em sua agenda desde já.
Eventos Nacionais em 2011:
Campeonatos Brasileiros das diversas modalidades:
-Campeonato Brasileiro de Trabalho Relativo de Velames: 04 a 06 de março
-Campeonato Brasileiro de Precisão:
-Campeonato Brasileiro de Pilotagem de Velame:
-Campeonato Brasileiro de Formações em Queda Livre:
-Campeonato Brasileiro de Eventos Artísticos:
Encontro Amigos do Paraquedismo:
Assembléia Geral Ordinária Eleitoral:

13 a 15 de maio
23 a 26 de junho
02 a 07 de setembro
02 a 04 de dezembro
04 e 05 de junho
18 de março

Eventos Internacionais em 2011:
-2nd Dubai International Parachuting Championship & Gulf Cup 2011 (DIPC & Gulf Cup
2011) 5 a 17/01. DUBAI, Emirados Árabes
Disciplinas: Pilotagem de Velame, FQL 4-Way e Precisão de Aterragem Clássica
-13th FAI World Para-Ski Championships 28/02 a 05/03. GOSAU, Austria
Disciplinas: Precisão Juniores e Seniores
-5th CISM Military World Games 17 a 24/07. RIO DE JANEIRO, Brasil
Disciplinas: FQL militar 4-way masculino e feminino, Estilo Clássico masculino e feminino,
precisão clássica masculino e feminino.
-8th FAI World Cup of Artistic Events 01 a 07 de agosto. SAARLOUIS, Alemanha.

Disciplinas: Freefly e Freestyle, masculino e feminino.
-17th FAI World Cup of Formation Skydiving 01 a 07 de agosto. SAARLOUIS, Alemanha.
FQL 4-way open e feminino, 8-way e Vertical Formation Skydivind.

10- RECADASTRAMENTO 2011
De acordo com as normas da CBPq todas as credenciais tem validade de um ano a
partir da emissão do PRIMEIRO cadastramento, daí por diante a “data base” de cada
credenciamento será esta. As credenciais mais antigas que tinham a “data base” em 31/03
mantém esta data.
Ao fazer o recadastramento a nova credencial virá com validade de UM ANO a
partir do ÚLTIMO VENCIMENTO e não a partir do depósito, logo os atletas com
credencial vencida a mais de um ano devem efetuar o valor correspondente a DUAS
anuidades para que a mesma venha válida para o ano de 2010-11.
- Entrar no site www.fepar.org.br ir em Cadastros, preencher a ficha e clicar em Enviar.
A ficha será enviada diretamente para a FEPAR.
- Fazer os depósitos nas contas especificadas (Banco do Brasil e Itaú) e enviar os
comprovantes via fax para (43) 3027-6265 (identifique o nome) ou então escaneado através de
e-mail para fepar@fepar.org.br
- Não serão aceitos cadastros sem o acompanhamento dos comprovantes de
depósito da FEPAR e CBPq
- Quando houver mudança de categoria ou qualquer habilitação, é
INDISPENSÁVEL que seja enviado também a cópia da página inicial da caderneta
assinada a mudança e também a página interna onde a mudança foi anotada, escaneado
ou via fax.
- Atenção às novas normas de obtenção de licenças, credenciamentos fora do padrão
ou sem comprovação da alteração conforme normas da CBPq serão emitidos com a
habilitação que consta no sistema e seguindo as mudanças previstas no código.

11- Fotos para o site da FEPAR
No nosso site www.fepar.org.br temos a página inicial reservada para aquelas fotos
que registram aquele momento que somente o paraquedismo nos proporciona. Envie a sua
para o nosso endereço fepar@fepar.org.br

MANTENHA-SE ATUALIZADO, A SEGURANÇA DEPENDE DISSO.
Leia semanalmente os boletins da CBPq e da FEPAR
BOM FINAL DE SEMANA A TODOS

