FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO- FEPAR
Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo
Boletim 16/2012
quarta-feira – 23/05/2012

1 – ATIVIDADES DE SALTOS NO PARANÁ – 25 , 26 e 27 de maio de 2012.

Centro Sul Brasileiro Drago Air de Paraquedismo – Confirmada atividade em Ponta
Grossa – PR a partir de sexta feira dia 25 de maio. Aeronave Pilatus Porter – PC6 PR-AJJ
lançamentos a 12 500ft. Saltos Duplos , Saltos para alunos AFF , ASL , BBF , LO´s de Free Fly ,
LO´s de TR , LO´s de Grandes Formações. Grande área gramada para pousos , separação das
áreas de pousos para segurança da operação, lanchonete/restaurante, amplo estacionamento.
O Centro Sul Brasileiro Drago Air de Paraquedismo, que fora inaugurado a uma semana tem
patrocínio da INSANO Energy Drink, uma empresa aqui mesmo do Curitiba que apostou no
crescimento do esporte. O Centro fica no Aeroporto Santana em Ponta Grossa, há 100 km de
Curitiba. O área de salto funcionará todos os fins de semana. Para mais informações acesse
www.dragoair.com.br ou ligue para a central de atendimento 41 3072 7756.
OBS: TODOS OS ALUNOS E ATLETAS QUE QUISEREM SALTAR EM PONTA GROSSA DEVERÃO
ESTAR EM DIA COM CREDENCIAIS FEPAR/CBPq , ASSINAR O TERMO DE RESPONSABILIDADE
DA ÁREA , PASSAR PELO CHECK DE EQUIPAMENTO E PELO BRIEFING DE SEGURANÇA DA
ÁREA. A NOSSA E A SUA SEGURANÇA DEPENDE DE VC.
2 – CAMPEONATO PARANAENSE DE FQL 2 – ALTERAÇÃO DE DATA
Acontecerá nos dias 28 e 29 de julho de 2012, na cidade de Dois Vizinhos, Paraná, 1ª
Etapa do Campeonato Paranaense de Trabalho Relativo 2-way 2012. O evento será
organizado pelo Clube de Paraquedismo Frango Loco e contará pontos para o Ranking
Paranaense. A 2ª Etapa do Campeonato Paranaense esta programada para os dias 12, 13 e
14 de Outubro que também acontecerá em Dois Vizinhos e tem a organização do Clube de
Paraquedismo Frango Loco. Para Maiores detalhes da competição , inscrições , regulamentos ,
aeronaves e outros detalhes , visite www.frangoloco.com.br ou faça os contatos pelos e mails:

negoandre@hotmail.com ou marcelo_banana@hotmail.com ou pelo telefone (46)9108-5008.
A FEPAR é instituição apoiadora da competição e incentiva seus atletas a participarem desta ,
que é uma das mais antigas e tradicionais modalidades do paraquedismo do Brasil.
3 – CURSO DE JM AFF E TANDEM PILOT – FEPAR 2012
Aos interessados em realizar curso de Jump Master AFF e/ou Tandem Pilot favor entrar
em contato com a FEPAR pelo e mail fepar@fepar.org.br . Estamos prestes a fechar novas
turmas para realizar estes cursos. Há uma previsão para realizarmos um curso de Jump
Master AFF dentre os dias 18 e 24 de junho , em Ponta Grossa, faltam apenas duas
pessoas para fechar esta turma. Entre em contato com a FEPAR se vc já é Treinador BBF
. Para que possamos trazer os diretores de cursos ao Paraná , precisamos de um mínimo de
participantes o que tornaria mais fácil financeiramente e principalmente tecnicamente. Os
candidados deverão cumprir os pré- requisitos mínimos exigidos pelo código esportivo
FEPAR/CBPq/CIS e que são encontrados facilmente em http://www.cbpq.org.br
/downloads/Codigo%20Esportivo%20da%20CBPq.pdf Capítulo V - Normas Gerais para
Habilitação de Treinadores BBF,Mestres de Salto e Instrutores (ASL, AFF ou de Salto Duplo)

4 – CAMPEONATO BRASILEIRO DE PILOTAGEM DE VELAMES 2012.
O maior e melhor campeonato do Brasil de Pilotagem de Velames está com data
marcada e será em muito breve , será realizado na cidade de Boituva - SP entre os dias 06 a 10
de junho de 2012. O grande objetivo desta competição é determinar os campeões brasileiros
de Pilotagem de Velame 2012 nas categorias PRO e INTER, estabelecer quebras de recordes

brasileiros e latino americanos de PV, promover e desenvolver a modalidade de Pilotagem de
Velame no Brasil, proporcionar a todos os participantes a troca de experiências,
conhecimentos e informações, compartilhar idéias e estreitar laços de amizades entre os
atletas árbitros e pessoal de apoio, aprimorar métodos e práticas de julgamento bem como
estabelecer pontuação para o ranking brasileiro de PV.
ESTA É A GRANDE OPORTUNIDADE PARA OS ATLETAS DO SWOOP SE DESTACAREM E
SE DESENVOLVEREM . A FEPAR incentiva que os nossos atletas praticantes da modalidade
participem especificamente para ganharem conhecimento e experiência numa das
modalidades mais radicias e bonitas do paraquedismo. Fabio Pelayo , nosso atual diretor
técnico da FEPAR e grande representante da Pilotagem de Velames no Brasil e no mundo , está
a disposição de todos os interessados em ganhar este conhecimento COM TOTAL SEGURANÇA.
Inscrições : Visite o site da CBPq www.cbpq.org.br e logo abaixo da foto inicial do site
tem o link para se inscrever . No site, em Comitês ( CPV ), leia atentamente os boletins 01 e
02 da competição assim como a nova regulamentação que rege nesta competição ( traduzido
para o português ).

5 - SIMPÓSIO INTERNACIONAL AIR PRESS 2012 . ( boletim CBPq )
Como na versão anterior do Simpósio Air Press (realizado em 2004 nos Amarais/Azul
do Vento), o evento deste ano acontecerá de 13 a 19 de agosto de 2012 e continua apostando
em uma receita completa com muitos saltos de qualidade e palestras com ícones do esporte e
da indústria mundial. Craig Girard e Eliana Rodrigues de Skydive Dubai (campeões mundiais
pelo Arizona Airspeed), juntos com Kate Cooper-Jensen (P3) engrossarão o caldo dos LO's
internacionais.
O CTR e a FlyFactory conduzirão também saltos de formação em queda livre e freefly
respectivamente. Dessa vez a sede será a Skydive Boituva que já iniciou algumas reformas
estruturais para atender à demanda do evento. Empresas internacionais anteciparam a
confirmação de sua presença antes mesmo da data para formalização da organização na
primeira semana de abril. O Simpósio – que está em sua quarta versão – terá início em uma
segunda-feira e se estenderá por toda a semana. Com isso, a capacidade aérea será de 5
Caravans. o que permitirá grandes saltos com as aeronaves voando em ala.
Em conjunto com os Comitês Técnicos da CBPq (CIS e CEM), organizarão durante o
Simpósio Air Press seusCONGRESSOS TÉCNICOS. Ricardo Pettená (Chefe do CIS) e
Ricardo Contel (Chefe do CEM) definiram neste carnaval, em Boituva, a mecânica destes
Congressos. Dessa forma, a vinda de grandes personalidades e grandes nomes da indústria e
da prática do nosso esporte poderão ser aproveitados para aperfeiçoar os nossos profissionais.

6- 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.
Este ano a participação de todos os instrutores no Simpósio Internacional que
acontecerá em agosto no Centro Nacional de Paraquedismo será exigência prioritária
para renovação de licenças de instrutores em 2013. Pedimos que atentem para o item
deste boletim para se programarem e não perderem esta oportunidade.
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.
O responsável pelo recadastramento anual de instrutores é o atual Diretor
Técnico da FEPAR , Fabio Pelayo , entre em contato com ele para enviar sua
documentação , pelayo@flypqd.com.br ou pelos fones 43 9102 6265 / 43 3027 6265.
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.

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) 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 TODOS 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 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
Claussius Tibi Sgarbi
Presidente FEPAR

