FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR
Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo
Boletim 25/2011
terça-feira – 06/07/2011

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)

Londrina – Boogie FEPAR
Neste final de semana a FLY Paraquedismo estará realizando atividades de saltos contando
com o apoio da aeronave Cessna Caravan com capacidade para 15 paraquedistas. Saltos a
12.000 pés mais uma
Aeronave Cessna 206.
Cursos, Saltos Duplos e saltos para atletas.
LOs de Free Fly, TR e Wing Suit sem custo de profit.
Sábado Sukiaki de confraternização.
Informações com Fabio Pelayo: (43) 9102-6265 / 3027-6265
ou flypqd@flypqd.com.br / www.flypqd.com.br

2- Boogie FEPAR – 09 e 10 de Julho – Aeroporto 14 Bis – Warta – Londrina – NESTE
FINAL DE SEMANA
Confirmada a segunda aeronave – Cessna 206
É neste final de semana.
Acontecerá em Londrina o Boogie FEPAR 2011 para marcar o encerramento desta
gestão da FEPAR e dar as boas vindas a nova gestão durante a AGE que acontecerá no
sábado final da tarde conforme Edital.
Teremos a presença de duas aeronaves para que todos possam aproveitar o evento:
Caravan e Cessna 206.
Haverá LOs de Free Fly, TR para organizar saltos com os atletas sem a cobrança de
Profit, apenas a vaga. Os interessados procurem os LOs logo cedo para montar os grupos.

Teremos a presença de um LO de Wingsuit que trará macacões do tipo “beginer” para
os interessados em realizar saltos de wing com instrução e também ajudar a organizar saltos já
com os atletas desta modalidade.
No sábado ao final da tarde teremos a tradicional Free Beer e o famoso Sukiaki do “Sr
Macoto”.
Não haverá taxa de inscrição.
Contamos com a presença de todos.

3- Campeonato Paranaense (e Open) de Precisão e Pilotagem de Velame – 28 a 31 de
Julho – Paranaguá
Está confirmada a realização dos campeonatos paranaenses de Pilotagem de Velame e
Precisão no Aeroporto Municipal de Paranaguá entre os dias 28 a 31 de Julho com a
organização do clube Arranha Céu e apoio CPV, FEPAR e Vertical Speed.
Haverá a presença de Juiz Nacional de PV e o novo sistema de “Gates” eletrônico do
CPV.
O evento será válido para o Ranking Nacional Oficial do CPV e CPC.
Atletas filiados a outras Federações estão convidados a participar com classificação
separada para o Paranaense e Open, sendo que para o Ranking valerá somente a maior
pontuação obtida.
O Pond estará pronto para a competição e serão disponibilizadas duas aeronaves
Cessna 182 para o evento.
A taxa de inscrição será de R$ 50,00 para cada evento e já estão abertas através do email fepar@fepar.org.br ou cpv@cbpq.org.br
O evento fará parte das comemorações do aniversário da cidade e promete várias
atrações.

4- Curso de Formação de Instrutores AFF – dias 22 a 29 de Julho – Boituva-SP
Está agendado para o período de 22 a 29 de Julho mais um curso para formação de
Instrutores AFF ministrado pelo CIS.
O curso será realizado em Boituva, no CNP e está aberto a todos os filiados a CBPq
que cumpram as
exigências: http://www.fepar.org.br/home/?main=codigo/2010/cap05.php&voltar=1 ver artigo
154.
Os instrutores seniores interessados em assumir funções de Avaliador e Diretor
de Curso devem procurar suas respectivas Federações para que sejam indicados a

participar deste (e outros) cursos de formação de profissionais como auxiliares afim de
obter a padronização necessária para futuramente assumir estes cargos.
Inscrições e maiores informações com o Chefe do CIS, Ricardo Pettená pelo email ricardo_pettena@hotmail.com .
Alertamos que existem uma série de documentos e pré-requisitos a serem preenchidos
e entregues antes do início do curso bem como alguns saltos preparatórios a serem feitos sob
supervisão de atuais instrutores para poder participar do curso. Portanto caso tenha interesse
em participar do curso não perca tempo, realize AGORA sua inscrição para ter tempo hábil de
cumprir estes preparativos.

5- Tentativa de Quebra do Recorde Brasileiro de Maior Formação – BRDT Arizona 2012 –
Inscrições Abertas
Já estão abertas as inscrições para mais um mega evento de tentativa de quebra do
Recorde Brasileiro e Sul Americano de Maior Formação.
O sonho nunca termina,.... desta vez o objetivo é bater o 102 no objetivo de uma figura
com 152 atletas.
As inscrições já estão abertas através do site www.brdt.com.br
Maiores informações entrem em contato com a organização ou também conosco.

6- Campeonato Brasileiro e Latino Americano de Formações em Queda Livre (Notícia da
CBPq)
O próximo grande evento da CBPq será o seu mais importante campeonato que é
realizado ininterruptamente desde 1978, ainda com o no de "Trabalho Relativo".
Entre os dias 2 e 7 de setembro próximo, a bela cidade de Boa Vista, Capital de Roraima,
sediará o evento que pela segunda vez em sua história desloca-se à Região Norte, o primeiro
campeonato brasileiro da modalidade, em 1978, aconteceu em Manaus. Este ano o evento terá
caráter internacional, pois contará com equipes latino-americanas. O Boletim 01 do evento já
foi ao ar e esta postado no site da CBPq no link do CFQL, as inscrições já podem ser aceitas,
os detalhes podem ser encontrados naquele Boletim. Ainda neste mês seguirá o Boletim 02. A
programação do evento já esta definida e segue abaixo para conhecimento geral:
02/09 - sexta: chegada e treinamento das equipes, reunião dos juízes.
02/09 - sexta: 20h00m reunião preparatória de FQL-4 (Open, Inter e Feminino) sem o sorteio
do pool de competição.
03/09 - sábado: das 07h00m as 10h59m providências finais e saltos de treinamento.
03/09 - sábado: 11h00m Cerimônia de abertura do Campeonato Brasileiro e Latino-Americano
de FQL e entrega pela COLPAR à CBPq de Diploma de reconhecimento ao Recorde Latino
Americano de Maior Formação em Queda Livre.
03/09 - sábado: continuação dos saltos de treinamento após a cerimônia até o por do sol.
03/09 – sábado: 18h00m sorteio do pool dos saltos de competição de FQL-4 (Open, Inter e
Feminino). Reunião aberta do CFQL (podendo ser antecipada ou postergada).

04/09 – domingo: das 07h00m as 18h00m saltos de competição de FQL
05/09 - segunda: das 07h00m as 18h00m saltos de competição de FQL-4
05/09 - segunda: 19h00m reunião preparatória de FQL-8 em local a ser determinado,
podendo ser antecipada se for possível.
06/09 - terça: das 07h00m e 18h00m saltos de competição de FQL-4 e/ou FQL-8.
06/09 – terça: 19h30m Assembléia Geral da COLPAR em local a ser definido.
07/09 - quarta: das 07h00m e 16h00m saltos de competição de FQL-4 e/ou FQL-8.
07/09 - quarta: 17h00m cerimônia de encerramento do Campeonato Brasileiro de FQL 2011
com entrega de prêmios.

7- 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.

8- 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.

9- 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

