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Boletim 46/2011 

quarta-feira –14/12/2011 

  

  

  

1 - ATIVIDADES DE SALTOS PARA  16, 17  E 18 DE DEZEMBRO DE 2011. 

  

  

 FLY - LONDRINA / DRAGO AIR  PC6 – PILATUS PORTER. A aeronave estará na 
cidade de Londrina , Distrito Warta – Aeroporto 14 Bis , a partir de sexta feira ( 16 dez 2011 ) , 
os saltos iniciam na hora do almoço desta sexta feira. Haverá uma festa de Confraternização 
no sábado ( 17 dez 2011)  para comemorar o fim de ano com o Tradicional Amigo Secreto, 
churrasco, , telão com imagens de todo ano de 2011.  TODOS estão convidados a 
participar.  Confira a agenda no site www.dragoair.com.br para se programar. Maiores 
informações com Arno Jung Junior (Banana) 41.9972-1617 ou Thiago Peretti 41.9995-2739 e 
maiores contatos sobre a área de salto, agendamentos de saltos duplos , alunos com 
Fabio Pelayo – pelayo@flypqd.com.br ou 43 9102 6265. NÃO PERCA !! 

  

  

2 - FOTOS PARA O SITE FEPAR 

  

O site da FEPAR www.fepar.org.br está disponível para todos nós, não deixe de 
encaminhar suas fotos e compartilhar com todos as fotos mais bonitas . Envie a sua para o 
nosso endereço fepar@fepar.org.br citando a data , os atletas o local e aeronave e em muito 
breve você estará na capa da FEPAR. 

  

  

3 – DESTAQUE PARANAENSE COMPETINDO NOS EMIRADOS ÁRABES - 3rd Dubai 
International Parachuting Championship and Gulf Cup 

  

Dentre os dias  29 de novembro à 10 de dezembro de 2011 aconteceu na 

United Arab Emirates o 3rd Dubai International Parachuting Championship and 

Gulf Cup – Canopy Piloting . A delegação de atletas do Brasil esteve representado 

por 8 atletas e dentre eles o paranaense natural de Londrina,  Fabio D´Aguila 
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Pelayo atingiu a marca da 15ª colocação dentre os 105 atletas participantes. É 

com orgulho que divulgamos essa informação. É relevante a colocação para o 

Paranaense por estar competindo frente aos franceses, canadenses , russos, 

 árabes e americanos que possuem ai os maiores recordes e marcas em 

Pilotagem de Velames pelo mundo todo.  Todos os detalhes sobre a competição , 

scores , marcas , classificações,  podemos encontrar no  site oficial da Skydive 

Dubaihttp://www.skydivedubai.ae/dipc/index.htm.           

            A FEPAR parabeniza em especial o atleta paranaense pelo feito inédito no 

Swoop Internacional. Marcas como essas são possíveis pelo grande crescimento 

do esporte no nosso estado, empresários do esporte , escolas e instrutores bem 

como os atletas em geral , todos estão de parabéns. 

            

  

4 - RECORDE PARANAESE DE FQL 2012 – FEPAR 

  

             Após trabalharmos no mês de setembro e outubro de 2011 organizando toda estrutura 
e selecionando o time principal e demais participantes da tentativa de quebra de recorde 
paranaense de maior formação em queda livre , tivemos uma ordem de cancelamento às 
vésperas do evento por força maior do ESTADO DE ALERTA , divulgado pelo governo do 
Paraguai. Esta nota nos  prejudicou diretamente de forma financeira e organizacional 
inviabilizando realizarmos o evento ainda este ano. Porém retomamos as negociações para tão 
breve conseguirmos lançar novamente uma nova data e já podemos afirmar que será para o 
inicio do ano de 2012. 

            Assim que tivermos informações precisas sobre o local e datas informaremos e 
abriremos novas vagas aos participantes que não estavam conosco no time de outubro. Aos 
atletas que mantiveram suas inscrições com a FEPAR , de igual forma mantemos suas vagas 
garantidas no evento. Aos que tiverem interesse em participar mesmo com pouca experiência 
encaminhe desde já um e mail para a FEPAR fepar@fepar.org.br e manifeste seu interesse.     

  

  

5 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS POR ÁREAS DE SALTOS NO PARANÁ . 

  

            As áreas de saltos no Paraná tem acontecido regularmente e com cada vez mais 
adeptos , alunos e praticantes do esporte. São inúmeros lançamentos , varias modalidades e 
uma vasta mescla de experiências distintas em cada atividade. Uma forma de mantermos o 
controle das atividades e sustentar nossa precaução para evitar acidentes é seguir as regras 
muito a risca. 

                O RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ÁREA (RTA) não precisa ser necessariamente um 
instrutor, normalmente é uma pessoa de bastante experiência no esporte que detém  controle 
sob a atividade em conjunto com os pilotos , manifestos , briefing de segurança inicial à 
atividade , coordena as decolagens , organiza e fiscaliza o cumprimento das regras do esporte 
assim como as regras da área de salto.   
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Existem atividades acontecendo no estado  que não estão realizando essa tarefa e o 
reflexo disso  tem sido um número elevado de incidentes relatados com grandes chances de 
serem acidentes fatais.  

  

SUGERIMOS QUE TODAS AS ESCOLAS ATENTEM PARA ESTE FATO E QUE COBREM A 
EXISTENCIA DOS RTA´S EM SUAS ATIVIDADES, REALIZEM SEUS BRIEFINGS DE SEGURANÇA 
ANTES DE INICIAR QUALQUER ATIVIDADE PARA QUE TODOS POSSAM TER CONHECIMENTO 
DAS REGRAS A SEREM CUMPRIDAS. 

NÃO ADIANTA TERMOS PESSOAS EXPERIENTES NAS ATIVIDADES SE CADA UM SOBE PRA 
SALTAR E QUER FAZER DA SUA MANEIRA, VAMOS CUMPRIR A REGRA DE SEGURANÇA EM 
TODS OS LUGARES QUE FORMOS SALTAR EM RESPEITO À NOSSA VIDA.    

  

A FEPAR em conjunto com o CIS-CBPq tem modelos e sugestões para implantação de 
regras simples mas eficazes , entre em contato para que possamos oferecer estas normas e 
também implantar o RTA para TODAS as atividades. 

  

  

  

6 - RECADASTRAMENTOS 2011 – ATENÇÃO ESCOLAS E ATLETAS 

            

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 exige a partir de agora os principais documentos 
comprobatórios para a alteração de categoria de qualquer filiado assim como o preenchimento 
completo da ficha de cadastramentos contida em nosso site www.fepar.org.br em 
cadastramentos . 

A solicitação de alteração de categoria é feita pelo instrutor e DEVERÁ ser solicitado 
pelo e mail da entidadefepar@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 ). 

            A FEPAR não realizará as alterações de categorias caso não sejam encaminhados 
os devidos documentos que a partir de agora serão pré requisitos para obtenção de 
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licenças. Segue ao final deste boletim, a  rotina a ser feita por ocasião de cadastramentos e ou 
recadastramentos de alunos e atletas. 

  

    

7 - INCENTIVO FEPAR PARA ATLETAS PARTICIPANTES DAS COMPETIÇOES 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 - ROTINA DE CADASTRAMENTOS OU RECADASTRAMENTOS ALUNOS E ATLETAS 

  

            - Entrar no site www.fepar.org.br ir em Cadastros, preencher a ficha de forma mais 
completa possível e clicar em Enviar. Aficha 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. As alterações de categoria deverão acompanhar ao principais documentos 
comprobatórios que constam no Capitulo IX ( Normas para Obtenção de Licenças ) e 
respectivo Artigo ( especifico para cada categoria ) da CBPq www.cbpq.org.br 
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Atenção para o novo valor da anuidade CBPq - R$ 65,00. 

  

  

  

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 

 


