FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR
Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo
Boletim 30/2011
quarta-feira – 10/08/2011

1- Atividades de saltos no PR para o próximo final de semana ( 13 e 14 agosto de 2011 ).

Não tivemos informações sobre atividades de saltos no Paraná para este final de
semana dos dias 13 e 14 de agosto de 2011.

Aos Clubes e Escolas que querem divulgar as suas atividades de áreas de saltos
encaminhe um e mail para fepar@fepar.org.br até quarta feira pela manhã , temos o prazer de
divulgar.

2- Pilatus PR – AJJ rumo ao Brasil.

Começou neste último domingo, 07 de agosto de 2011 a viagem à Europa para buscar
o primeiro Turbo Hélice Pilatus Porter modelo PC6-T para operar paraquedismo no Brasil.
Depois de inúmeras alterações de datas, negociações e trâmites , finalmente seguiram desde
Guarulhos neste último domingo o comandante Arno Jung Júnior ( sócio diretor Drago Air ) ,
Carlos Edo ( Chefe Diretor Esquadrilha Oi de Demontrações Aéreas ) e Robert Ambrose (
Premiere – representante Pilatus – Brasil ).
O traslado e toda sua trajetória com escalas poderá ser acompanhada via internet seguindo o
caminho que a aeronave fará e coordenadas exatas de localização pelo SPOT SHARED
PAGE.
http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0CvP71TGmDg5PPydKsu1NV
MR1qyS4Z9no. As atualizações acontecem a cada 10 minutos e assim poderemos
acompanhá-los até a chegada em terras brasileiras. Desejamos uma excelente viagem aos
enviados nesta missão.

3 - Alteração de categorias FEPAR / regimento interno.

A diretoria da FEPAR decidiu ampliar ainda mais o controle e armazenamento de
dados de todos os seus filiados. Em se tratando de documentos exigidos por ocasião de
alteração de categorias, a FEPAR irá arquivar a partir de agora os principais documentos
comprobatórios para a alteração de categoria de qualquer filiado.
A solicitação de alteração poderá vir diretamente do atleta porém com o aval de seu
respectivo instrutor e DEVERÁ ser solicitado pelo e mail da entidade fepar@fepar.org.br . Na

ocasião da alteração serão exigidos alguns dos mais importantes documentos que comprovem
o cumprimento do Código Esportivo da CBPq, tanto por parte da escola quanto pelo aluno.
No caso de um aluno cat AI , por exemplo, qdo requer solicitação de alteração para cat.
A , seu instrutor deverá encaminhar um e mail para a FEPAR anexando a página da caderneta
de saltos onde consta sua assinatura atestando e aprovando o cumprimento de todos os itens
do Capitulo IX ( Normas para Obtenção de Licenças ) e respectivo Artigo ( especifico para cada
categoria ) da CBPq. Neste caso o segundo mais importante documento é a “ Folha de
Progressão para cat A “ , igualmente será exigida como parte desta etapa e consequentemente
para o arquivamento especifico na pasta deste atleta.
Sucessivamente ocorrerá por todas as categorias , lembrando que a partir da Cat C , a
alteração de categoria para qualquer atleta deverá ser solicitada à FEPAR especificamente por
instrutores avaliadores ( quarto escalão do corpo doscente do CIS – CBPq ).
Estas mudanças farão com que cada dia mais a FEPAR tenha dados e informações
específicas de todos os seus filiados. Contribua para a entidade se tornar cada vez melhor e
para que ela traga ainda mais beneficio para vc.

4 – Convocação aos atletas Paranaenses para Tentativa de Quebra de Recorde
Paranaense de FQL.

A FEPAR tem a honra de convidar todos os atletas paranaenses interessados em
compor o time para ir em busca da tentativa de quebra de recorde de maior formação em
queda livre. Este momento é importante para que façamos uma coleta e uma rápida analise do
perfil de cada atleta e tenhamos uma listagem deste novo time.
O número atual da maior formação paranaense homologada é de 20 ( vinte )
paraquedistas e fora realizada em 25 de maio de 2008 no CNP em Boituva – SP , à partir de
duas aeronaves Cessna Caravan. Esta marca havia sido ultrapassada no recorde anterior que
era de 15 ( quinze ) paraquedistas e que fora realizada em 03 de julho de 2004 em Cascavel –
PR , à partir de uma aeronave C-130 da FAB.
Este histórico retrata uma tentativa de recorde a cada quatro anos. Realmente não é
isto que queremos para o PR, nós somos ricos em atletas de alta qualidade e capacidade e se
contabilizarmos esses últimos 8 anos, tivemos um crescimento técnico inimaginável. Atletas
paranaenses com pouquíssima experiência mostraram performance em recordes muito
maiores como o Recorde Brasileiro em Eloy no Arizona, em abril deste ano de 2011, com uma
belíssima formação de 102 ( cento e dois ) paraquedistas.
A partir de agora a FEPAR está montando uma estrutura para trabalhar na busca do
crescimento deste número. Imediatamente formatamos um evento para o próximo mês de
outubro de 2011 ou inicio do mês de novembro de 2011 e PRECISAMOS do manifesto de
todos os interessados. Já solicitamos oficialmente à CBPq sobre essa nova tentativa e
inclusive já temos o juiz oficial para homologar o novo recorde casa ele obtenha sucesso.
Se vc estiver interessado em participar desta nova tentativa de quebra de recorde
,
mande-nos
um
e
mail
, fepar@fepar.org.br , pelayo@flypqd.com.br ou andré@studiod1.com.br e assim temos ainda
mais certeza que podemos conseguir realizar este evento da forma como programamos.
Todos os custos, locais, datas, fichas de cadastro e programação serão enviadas para o
e mail dos interessados e em boletim especial da FEPAR. Contamos com a sua
participação.

5- RESULTADO DO CAMPEONATO PARANAENSE DE PRECISÃO / 28 a 31 de Julho de
2011 – Paranaguá. ( Retificado )

No boletim anterior 29/2011 divulgamos o somatório de pontos do atleta Ricardo
Sozzi ( atleta da competição de precisão ) de forma incorreta , a pontuação correta é a que
segue abaixo indicado em vermelho. Com a correção o atleta de igual forma mantém-se na
segunda colocação na competição porém com um somatório de pontos de 8 metros e não 22,5
metros como indicado anteriormente. Confira:

Categoria Pró Precisão classificação:

1-

Marcelo Ricci – Vertical Speed – 0,05m + 0,05m = 0,10 metros

2-

Ricardo Sozzi – Albatroz – 2,5m + 5,5m = 8,0 metros

3-

Everson Farias – Arranha Céu – 13,5m + 20m = 33,5 metros

Categoria Inter Precisão classificação :

1-

Fábio Lada – Head Down – 2,5m + 0,10m = 2,6 metros

2-

Luis Leite – Arranha Céu – 20m + 0,06m = 20,06 metros

3-

Gutemberg Fernandes Costa ( Nino ) – Arranha Céu – 8,5m + 20m = 28,5 metros

4-

Rodrigo Sass – Arranha Céu – 12,80m + 20m = 32,80 metros

5-

Gilberto Farias – Arranha Céu – 20m + 20m = 40 metros

5- Felipe Telles – Head Down - 20m + 20m = 40 metros
5- Victor Martins – Pecos – 20m + 20m = 40 metros

Novamente parabenizamos a organização pelo belo evento . Os dados já foram
computados para o Ranking e estão disponibilizados no site da FEPAR , www.fepar.org.br em
ranking .

6 - Campeonato Brasileiro e Latino Americano de FQL 2011.

Já encontra-se disponível no site da CBPq www.cbpq.org.br o segundo boletim
informativo para o Brasileiro e Latino Americano de FQL 2011, que será realizado na cidade de
Boa Vista – Roraima – Brasil, entre os dias 02 a 07 de setembro de 2011, competição
oficialmente reconhecida pela CBPq e COLPAR. Todas as informações para que todo atleta
tenha condição de participar junto de suas equipes estão dispostas neste segundo boletim ,
finalidades , objetivos , inscrições , taxas , organização , o formato da composição das equipes,
hospedagens , a programação diária , a infra estrutura , o regulamento , a regra da competição
e as fichas de inscrições. Faça já sua inscrição , participe , o Brasil cresce a cada evento que
faz sem limites para a evolução técnica e desenvolvimento.

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 (41) 3016-8800 (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

SEJA UM EXEMPLO DE PARAQUEDISTA SEGURO DO AMANHECER AO POR DO SOL
MANTENHA-SE ATUALIZADO, A SEGURANÇA DEPENDE DISSO.
Leia semanalmente os boletins da CBPq e da FEPAR

BOM FINAL DE SEMANA A TODOS

