FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR
Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo
Boletim 01/2012
quarta-feira – 25/01/2012

1 – ATIVIDADES NO PARANÁ – 27 , 28 e 29 de janeiro de 2012

Fly Paraquedismo de Londrina – Confirmada atividade para este próximo final de
semana no Aeródromo 14 Bis , distrito da Warta . Aeronave Pilatus Porter PC-6 Drago Air. O
avião chegará logo após o almoço de sexta feira em Londrina pra iniciar os lançamentos, saltos
para alunos em progressão AFF , BBF , Saltos Duplos , Wing Suit , Free Fly , Big Ways e saltos
de treinamentos para o Recorde Brasileiro que acontecerá em Eloi EUA - Abril 2012.
Maiores informações contactar com Fabio Pelayo – 43 9102 6265 – pelayo@flypqd.com.br

2 - 1º INSANO PORTER FESTIVAL – BOOGIE DE REVEILLON - 2012

O inédito Boogie de Reveillon com a Aeronave Paranaense Pilatus Porter e apoio
Insano Energy Drink foi um sucesso. O evento aconteceu em Santa Catarina – Governador
Celso Ramos dentre os dias 27 de dezembro de 2011 a 08 de janeiro de 2012. Mais de 100
decolagens e mais de 1000 lançamentos ocorreram com a mídia local e saltos para emissoras
de TV como rede Globo e SBT . A presença inédita em Boogies no Brasil dos franceses “
Sthephane Fardel “ e “ Cathy Bouette “ da equipe tetra campeã mundial de free fly , BABYLON
FREE FLY TEAM , que estavam disponíveis todos os dias do evento para os interessados ,
sem custos de profits para os saltos , fizeram do evento um sucesso com saltos de altíssimo
nível e deram as suas contribuições a todos os atletas , ensinando , coordenando e saltando
muito de forma atípica com todos os atletas.
Parabenizamos a iniciativa da Drago Air e Insano Energy Drink , que além de brindes para
todos os participantes promoveram este belo evento e grande oportunidade de aprendizado
para todos os atletas. Tivemos uma participação considerável dos atletas paranaenses e por
este motivo divulgamos e parabenizamos os organizadores.
Para melhor se programar a novos eventos e participações confira a agenda Drago
Air www.dragoair.com.br . Maiores informações com Arno Jung Junior (Banana) 41.99721617 ou Thiago Peretti 41.9995-2739

3 - RECADASTRAMENTO ANUAL DE INSTRUTORES – FEPAR

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.
É obrigatória a participação de TODOS os instrutores em qualquer curso voltado
para a instrução para renovação da licença anual, seja curso de TREINADOR BBF, JUMP
MASTER AFF ou ASL e / ou TANDEM PILOT. Sempre os dois primeiros dias desses
cursos são abordados temas referente a atualizações e legislações da Instrução no
Brasil. Se vc instrutor ainda não participou no ano de 2011 de qualquer desses cursos,
procure a FEPAR , www.fepar.org.br e faça já sua solicitação , vc tbem poderá entrar em
contato com o Comitê de Instrução e Segurança ( CIS – CBPq ) www.cbpq.org.br para
solicitar sua participação. A FEPAR não renovará licenças de instrutores paranaenses
sem estas participações.
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 - 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.

5 – RECORDE BRASILEIRO DE MAIOR FORMAÇÃO EM QUEDA LIVRE

Esta a todo vapor os preparativos para mais uma missão brasileira em solo americano
para a tentativa de quebra de recorde de maior formação em queda livre. Novamente atletas de
todo Brasil estão se mobilizando através dos capitães de cada estado brasileiro para acertar
detalhes como PAGAMENTOS , VISTOS E PASSAGENS , DATA DE CHEGADA E PARTIDAS
, CREDENCIAIS CBPq E FAI e os TREINAMENTOS .
Vc atleta paranaense que esta inserido nesta missão , entre em contato com o nosso
Capitão Fabio Pelayo , 41 9102 6265 , pelayo@flypqd.com.br pra confirmar sua participação e
tirar todas as dúvidas referente ao evento. O Fabio estará em São Paulo esta semana em
reunião com a equipe organizadora do Recorde e trará informações de ultima hora para que
possamos antecipar todos os detalhes e estarmos prontos e aptos com todos os nossos prérequisitos. Vamos em busca dessa conquista mais uma vez , os atletas do Paraná devem mais
uma vez mostrar a sua força e capacidade de ajudar o Brasil a subir ao topo dos céus mais
uma vez.
Desta vez a missão será bater uma formação com 152 atletas em uma mesma
formação contra o último feito do ano anterior de 102 atletas que foi obtida com tanto sucesso.
A FEPAR oferece toda sua equipe de trabalho para auxiliar os nossos atletas e estará presente
no evento, participando e conferindo toda essa missão. Cidade de Eloy , estado do Arizona ,
sede das maiores áreas de salto do mundo , a SKYDIVE ARIZONA nos EUA receberá nossos
atletas de 21 a 28 de abril de 2012. Haja Coração...

6- CALENDÁRIO OFICIAL DAS COMPETIÇOES E EVENTOS ADMINISTRATIVOS CBPq ,
COLPAR e FAI/IPC – 2012. Boletim CBPq.

ATENÇÃO: Foi agregado o Campeonato Brasileiro de TRV e alterada a data do Recorde
Feminino de Maior FQL
Calendário Nacional - CBPq
Treinamento oficial para Recorde de maior FQL:
João da Boa Vista, SP
Assembléia Geral da CBPq:
PR, evento administrativo
Recorde Brasileiro de Maior Formação em Queda Livre:
Arizona, EEUU

9 a 11 de março, em São

16 e/ou 17 de março, em Curitiba,

21 a 28 de abril, em Eloy,

Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Clássico – Precisão: 18 e 19 de maio, a definir
Campeonato Brasileiro de Pilotagem de Velame:

7 a 10 de junho, a definir

Campeonato Brasileiro de Trabalho Relativo de Velames:

26 a 29 de junho, a definir

Recorde Sulamericano Feminino de Maior FQL:
João da Boa Vista, SP
Campeonato Brasileiro de FQL:

16 e 17 de junho, em São

5 a 9 de setembro, a definir

Dia da Segurança:
de salto e escolas de paraquedismo do Brasil

23 de outubro, em todas as áreas

Campeonato de Eventos Artísticos:

7 e 8 de dezembro, a definir

Calendário Internacional - FAI/IPC & COLPAR
63 IPC Meeting:
evento administrativo
Assembléia Geral da COLPAR:
evento administrativo

7 a 12 fevereiro em Buenos Aires, Argentina,

10 fevereiro em Buenos Aires, Argentina,

9 Campeonato Latino Americano de Paraquedismo: 11 a 15 outubro em Cuatro Diablos, Chile,
provas de Precisão e Pilotagem de Velame
World Games Test Event:
provas de Pilotagem de Velame
FAI OPEN European Skydivers Championchip:
provas de FQL e EA

7 a 11 agosto na cidade de Cali, Colômbia;

26 ago a 2 set na República Tcheca;

MONDIAL 2012:
26 nov a 10 dez em Dubai, Emirados
Árabes; provas de todas as modalidades de paraquedismo:TRV; EA; PRECISÃO; FQL; FQLV
E PV
Maiores detalhes e informações de todos estes eventos você encontra nos sites da
CBPq, www.cbpq.org.br, COLPARwww.colpar.org
e FAI www.fai.org .

7 - 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.
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.

8 - RECADASTRAMENTOS 2012 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
licenças. Segue ao final deste boletim, a rotina a ser feita por ocasião de cadastramentos e ou
recadastramentos de alunos e atletas.

9 - 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.

10 - 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
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

