FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR
Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo
Boletim 18/2011
quarta-feira – 18/05/2011

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)

Dois Vizinhos
Acontece neste final de semana, na Fazenda Mocelin em Dois Vizinhos atividades de saltos do
Clube Frango Loco com apoio da aeronave PT-DYF, Cessna 182. Cursos, Saltos Duplos e
saltos para atletas.
Informações: Marcos Mocelin (43) 9912-1212 e Junior Aver (46) 9118-7879 ou Nego André negoandre@hotmail.com

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

2- Curso para Piloto de Salto Duplo em Ponta Grossa – de 19 a 22 de Maio – NESTA
SEMANA
Está confirmado mais um curso de Piloto de Salto Duplo oficial do CIS.
No dia 19 de Maio as 08:00h início da parte teórica na sede da Head Down (aeroporto
Bacacheri, Hangar 37, Fone 41-3257-0576) em Curitiba.
Entre os dias 20 e 22 de Maio acontecerão os saltos de avaliação no Aeroporto de
Ponta Grossa.

O curso tem a organização sob responsabilidade do clube Head Down e apoio FEPAR /
CBPq / CIS
O diretor de curso responsável por ministrar as aulas e avaliações é Gustavo Brisola.
Lembramos que para a participação no curso é necessário cumprir os pré-requisitos
presentes no Código Esportivo bem como apresentar os documentos necessários para tal.
Ver Artigo 156 do C.E. www.fepar.org.br/home/?main=codigo/2010/cap05.php&voltar=1
Maiores informações e inscrições diretamente com: Marcelo Brandt "Cypres" (41) 96390207 e marcelobrandt@hotmail.com

3- Campeonato Brasileiro de Pilotagem de Velame – 23 a 26 de Junho, Boituva-SP
A Confederação Brasileira de Pára-Quedismo e o Comitê de Pilotagem de Velame tem a honra
de convidá-lo a participar do Campeonato Brasileiro de Pilotagem de Velame 2011.

Local:

Boituva/SP

Data:

23, 24, 25 e 26 de junho de 2011

Programação:

Quinta-feira, 23-jun
08:00 as 13:00 horas – TREINOS LIVRES
12:00 – Limite para INSCRIÇÕES (divisão de categorias e decolagens)
14:00 as 17:15 horas - COMPETIÇÃO
Sexta-feira, 24-jun
08:00 as 17:15 HORAS – COMPETIÇÃO
Sábado, 25-jun
08:00 as 16:00 horas – COMPETIÇÃO
20:00 horas – PREMIAÇÃO
20:30 horas – FESTA
Domingo, 26-jun
Dia reservado para atrasos imprevistos.

Premiação:

1 Capacete Skyline Expert para o 1º colocado da PRO
1 Capacete Skyline Expert para o 1º colocado da INTER

Valor da Vaga a 5.000 pés – R$ 60,00 (somente nesta data para competidores durante saltos
de treinamento e competições).
Inscrições:

Até dia 17 de junho R$ 80,00, através do e-mail cpv@cbpq.org.br
Após R$ 100,00. Serão aceitas inscrições até 2 horas antes do inicio da

competição.
Sorteio de 1 capacete Skyline Basic para os competidores.
Regras FAI para as categorias INTER e PRO
* as medidas do circuito serão adequadas ao tamanho do pound visando a segurança
da competição.
* o conhecimento das regras é obrigação do atleta.
Juiz Chefe: Alessandro Azzolin
* os interessados em realizar o curso para arbitro de Pilotagem de Velame devem
entrar em contato através do e-mail cpv@cbpq.org.br
Apoio: Vera Cruz Taxi Aéreo / Skyline Capacetes / Hotel Skydive Boituva – 15-3263.5202
Organização: Comitê de Pilotagem de Velame / Eslin Saldanha / Confederação Brasileira de
Pára-Quedismo / Federação Paranaense de Pára-Quedismo

4- Campeonato Brasileiro e Latino Americano de FQL – 02 a 07 de setembro, Boa Vista,
Roraima
Vencedora do edital para a realização do campeonato Boa Vista já se prepara para
receber os times desta competição que tem sido uma das mais prestigiadas nos últimos anos.
O primeiro Boletim com as informações do evento já está disponível no site da
CBPq: www.cbpq.org.br/regulamento.php?regu=7&rank=8
ERRATA – Programação:
Afim de maximizarmos o tempo e garantirmos a realização de todas as
rodadas ou o máximo possível, a organização em Boa Vista, RR, sugeriu e
a CBPq aprovou mudanças na programação diária do Campeonato
Brasileiro e Latino Americano de FQL 2011, que acontecera naquela
cidade entre os dia 2 e 7 de setembro próximos.
Pedimos atenção no item "F", o único alterado do Boletim 01.
F. Programação diária:
02 de Setembro - sexta: Chegada e treinamento não oficial das equipes,

reunião dos juízes.
02 de Setembro - sábado: Reunião Preparatória de FQL-4 (Open, Inter e
Feminino) – 20:00 horas (no hotel oficial)
03 de Setembro - sábado: Providências finais e saltos de treinamento das
07:00 as 10:59 horas
03 de Setembro - sábado: Cerimônia de abertura do Campeonato
Brasileiro e Latino-Americano de FQL – a partir das 11:00 horas
03 de Setembro - sábado: Continuação dos saltos de treinamento após a
cerimônia de abertura até o por do sol.
04 de setembro - domingo: Saltos de competição de FQL-4 (entre 07:00 e
18:00 horas)
05 de setembro - segunda: Saltos de competição de FQL-4 (entre 07:00 e
18:00 horas)
05 de setembro - segunda: Reunião Preparatória de FQL-8 – 19:00 horas
(em local a ser determinado, podendo ser antecipada se for possível)
06 de setembro - terça: Saltos de competição de FQL-4 e/ou FQL-8 (entre
07:00 e 18:00 horas)
07 de setembro - quarta: Saltos de competição de FQL-4 e/ou FQL8 (entre 07:00 e 16:00 horas)
07 de setembro - quarta: Cerimônia de encerramento do Campeonato
Brasileiro de FQL 2011 com entrega de prêmios a partir das 17:00 horas
Inscreva seu time e preparem-se.

5- Campeonato Paranaense de Precisão de Aterragem
Está marcado para dias 29, 30 e 31/07 o Campeonato Paranaense de Precisão de
Aterragem.
Programem-se.
Maiores informações em breve.

6- Incentivo FEPAR para atletas participantes das Competições Oficiais CBPq e Ranking
Como já de costume, a FEPAR acreditando na importância do desenvolvimento técnico
do esporte e visando incentivar a participação de atletas e times nos campeonatos nacionais
novamente oferece um incentivo a todos os atletas filiados e em dia com a FEPAR com o
reembolso de 50% do valor da inscrição nas competições nacionais e 100% para colocação
entre os 3 primeiros.
Para receber o benefício é preciso que o atleta envie o pedido via e-mail
para fepar@fepar.org.br destacando seu nome completo, nº CBPq e copiando o Boletim Oficial
do evento. É necessário também ser informado no mesmo e-mail uma conta para depósito do
benefício.
Lembramos também que para validação dos pontos no Ranking FEPAR e evitar
possíveis falhas ou esquecimentos, o atleta deve nos enviar um e-mail também copiando o
boletim do evento e solicitando seus pontos indicando nome, CBPq e clube a que pertence.

7- RECADASTRAMENTO 2011
- 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
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.
- 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 para o novo valor da anuidade CBPq - R$ 65,00.

8- 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

