1ª ETAPA BRASILEIRO DE PARAPENTE (Pré-PWC – FAI 2)
De 26 de abril a 02 de maio – 2020
Governador Valadares - MG

REGULAMENTO LOCAL
1 – CONTATOS
Staff da Organização

Juiz Geral: Dioclécio Rosendo – Dió
+55 81 98125 6292
diocleciofilho@hotmail.com
Apurador: Zenilson Rocha
+55 27 99881 9130
zenilsonrocha@hotmail.com
Organizador Local: Prefeitura Municipal de Governador Valadares
Carlos André Teixeira (Secretário de Turismo)
+55 33 32713882
Coordenador Técnico: Ederson Dutra (Godó)
godogv@yahoo.com.br
+55 33 99958.1084
Supervisão Geral: CBVL - Confederação Brasileira de Voo Livre

José Guimarães (Diretor Técnico de Competição)
+55 49 98405 8208
Regulamento: Liga Brasileira de Competidores de Parapente - LBCP
Mauro Arruda (Kotoco)
+55 37 98821-7525
Website Oficial: http://eventos.cbvl.esp.br/pt/eventos/334-1-etapa-do-brasileiro-deparapente-governador-valadares-2020
2 - QG DA COMPETIÇÃO
O QG será montado na Praça dos Pioneiros (https://goo.gl/maps/NPMXcbA6iggUKr4o7), local
central da cidade, próximo aos principais hotéis e restaurantes.

3 - PROGRAMAÇÃO
25/04 – Sábado
9h – Saída dos ônibus (Treino Oficial). Resgate apenas para uma pequena prova treino!
Local de saída: Ao lado do QG, na Praça dos Pioneiros.
15h às 19h – Credenciamento e confirmação das Inscrições
Local: QG da Competição, na Praça dos Pioneiros.
19:30h – Briefing de Segurança (obrigatório com Lista de Presença)
Local: Auditório da Câmara Municipal de Governador Valadares
(https://goo.gl/maps/LVE6D2mqE876UF5S8)
20h – Jantar de abertura e confraternização
26/04 a 01/01 – Domingo a Sexta – Provas
9h – Subida para Rampa (Feira da Paz)
10:30h – Briefing de Prova
16h às 20h – Devolução dos Tracker’s no QG
21h – Resultado do dia
02/05 – Sábado – Último dia de Prova
9h – Subida para Rampa (Feira da Paz)
10:30h – Briefing de Prova
16h às 19h – Devolução dos Tracker’s no QG
19:30h – Resultado Final
20h – Cerimonia de Premiação
4 - INSCRIÇÃO
Total de vagas disponíveis: 125 vagas, sendo 25% destinadas para pilotos de nacionalidade estrangeira.
Link para fazer inscrição: http://eventos.cbvl.esp.br/pt/eventos/334-1-etapa-do-brasileiro-de-

parapente-governador-valadares-2020#inscricoes
Valor da Inscrição: R$ 780,00 + taxas
A inscrição inclui:
 Estrutura de segurança, salvamento e saúde;
 Kit lanche, camiseta, etc;
 Transporte para rampa durante os 7 dias de prova +dia de treino;
 Resgate nas principais rodovias;
 Uso de trackers CBVL bem como toda estrutura da competição.
Lista dos Pilotos inscritos: http://eventos.cbvl.esp.br/pt/eventos/334-1-etapa-do-brasileirode-parapente-governador-valadares-2020#pilotos

Processo de Inscrição:
A administração das inscrições é de responsabilidade da Comissão Técnica de Competições de
Parapente da CBVL.
A aprovação da inscrição seguirá os critérios de ranking conforme detalhadamente descritos no
Regulamento Geral 2020.
A inscrição só estará confirmada após aprovação da Comissão Técnica e o recebimento do pagamento
pela CBVL.
No link acima o piloto pode acompanhar a situação de sua inscrição.
Procedimento para pilotos Brasileiros:
Pilotos aprovados serão convidados a fazer o seu pagamento.
Até 05 de fevereiro, o piloto que estiver na lista como aprovado deve efetuar o pagamento da inscrição
e taxa FAI. O não pagamento até esta data implicará que o lugar do mesmo será automaticamente
cedido para o próximo piloto da lista de espera.
O piloto da lista de espera receberá um e-mail onde a CBVL informará que terá até 6 dias para efetuar
seu pagamento por pague seguro ou boleto bancário, caso não for efetuado a vaga será transferida para
o piloto seguinte da lista de espera, e assim sucessivamente.
O processo será feito de forma automática, é responsabilidade do piloto informar o seu e-mail correto, e
conferir na página lista de pilotos o seu status.
Datas:
01/02 - Envio da aprovação por e-mail do primeiro lote de pilotos, 60 primeiros do ranking e ranqueados
de cada Estado, conforme Regulamento.
05/02 - Prazo de pagamento dos com vaga pelo ranking e Estados.
07/02 - Convite para primeira lista de espera.
14/02 - Convite para segunda lista de espera.
21/02 – Data limite de reserva de vagas de estrangeiros.
21/02, 28/02, 07/03, 14/03, 21/03, 28/03 – subsequentes datas de convites.

Reembolso:
Procedimento conforme abaixo descrito:
- Cancelamento do pagamento acima de 60 dias – 75% do valor
- Cancelamento do pagamento entre 30-60 dias – 50% do valor
- Cancelamento entre 30 e 7 dias do evento – 25% do valor
* Casos especiais como acidentes e/ou condição médica com atestado deverão ser encaminhados por email para secretaria CBVL, que encaminhará para comissão de inscrições que decidirá qual o valor do
reembolso é o mais adequado. Cancelamentos efetuados a menos de 7 dias do evento sob qualquer
situação não serão feitos.
5 - REGULAMENTO GERAL DO BRASILEIRO
Ler e tornar-se ciente de todas as regras contidas no Regulamento é de inteira responsabilidade do
piloto submetendo-se às penalidades nele previstas. Link para o Regulamento:
http://eventos.cbvl.esp.br/pt/eventos/334-1-etapa-do-brasileiro-de-parapente-governador-valadares2020#regulamento

6 - ESPAÇO AÉREO
Governador Valadares conta com um amplo espaço aéreo permanente, a SBR 350 IBITURUNA,
gerenciado pela Prefeitura Municipal. Para o período da competição a CBVL solicitou sua ampliação,
permitindo uma maior variedade de provas.
Todas as áreas restritas e os limites do Notam estarão sinalizados no mapa e arquivo de espaço aéreo,
“openair.txt” que será disponibilizado.
De forma geral, o sobrevoo da cidade de Governador Valadares, ao noroeste do pouso oficial da Feira da
Paz, coordenada G02 S 18.8585780° / W 41.9415590°, bem como os voos dentro de um rádio de 03km
da coordenada do ponto central do Aeroporto, R01 S 18.8969680° / W 41.9837170°, são extremamente
proibidos.
7 - NÚMERO NAS VELAS
Os adesivos serão fornecidos pela Organização no credenciamento.
Determinação dos números, possíveis alterações ver Regulamento Geral ou contato no WhatsApp do
Apurador.

8 - COMUNICAÇÃO GERAL
O TELEGRAM será o veículo oficial de comunicação da Competição. Por ele a Organização
enviará todos os informativos oficias antes e durante o evento.
Link para a participação do Grupo “Brasileiro de Parapente”:
https://t.me/joinchat/KJcE3hePivCHmXPs0U_Afw
Rádio e Telefone Celular
Rádio e telefone celular, com baterias carregadas para uso durante todo o dia e em plenas
condições de uso em todos os voos, são itens obrigatórios do Regulamento Geral. O número
do telefone deve ser registrado em sua ficha de inscrição como item de segurança pessoal.
A melhor cobertura de telefonia celular GSM da região é da operadora Vivo.
Frequências de Rádio
 Resgate: 145.690 MHz
 Voo e Emergência: 145.720 MHz
Report Back

O Report Back, obrigatório até 30min após o pouso, poderá ser realizado por:
 Telegram FlymasterRetriev (principal)
 WhatsApp: +55 81 981256292
 SPOT: retrieveallpilots@gmail.com
 Frequência de Resgate: 145.720 MHz
Configuração de Spot ou equipamento similar
Não é obrigatória sua utilização, apenas recomendado!
E-mail: retrieveallpilots@gmail.com
Fone: +55 81 981256292

Telegram
A instalação do App Telegram nos celulares por todos os competidores é obrigatória, como
item de segurança pessoal, instalado até antes do inicio da primeira prova, checado por lista
gerada pelo próprio programa.
O App Telegram será usado como ferramenta de gerenciamento do report back e resgate. As
orientações de uso seguem abaixo e serão reforçadas no Briefing de Segurança.
1. Instale o App Telegram em seu smartphone;
2. Após instalar o Telegram, procure o grupo FlymasterRetrieve e pressione START;
3. Após o START você receberá esta mensagem:
Welcome to Flymaster Retrieve
System, to register please send
REG:CompeId:PilotNumber
4. Registre-se no FlymasterRetrieve escrevendo (sem espaços):
REG:CompeId:PilotNumber
Obs.: O número de identificação da comeptição CompeId será divulgado no
briefing de segurança.
Como exemplo, o piloto de número 52 deve se registrar escrevendo:
REG:CompeId:52
Comandos de uso (digite e envie):
 SAFE para reportar pouso seguro
 RET para solicitar resgate no ponto onde você esta
 NORET para declarar não precisar de resgate
 SOS para reportar uma emergência
9 - WAYPOINTS e MAPA (download)

http://eventos.cbvl.esp.br/pt/eventos/334-1-etapa-do-brasileiro-de-parapente-governadorvaladares-2020#downloads
10 - PREMIAÇÃO
A premiação para Etapa de Valadares terá valor total de 15 mil reais + troféus e medalhes, distribuído
conforme Regulamento Geral às categorias e equipe vencedora.

