Regras Locais
Copa Brasil Sport/ Guandu Open
Organizado por:
Associação Capixaba de Voo Livre (ACVL)

Geral
Estas regras locais devem ser utilizadas em conjunto com o regulamento do
campeonato Brasileiro de parapente, e lembramos que o regulamento local se
sobrepõe as regras gerais.
1 – Contato
Organizado por :
Associação Capixaba de Voo Livre (ACVL)
Endereço ASSOCIAÇÂO CAPIXABA DE VÔO LIVRE – ACVL, Avenida Maruípe,
nº 2791, Bairro Santa Luzia, Vitória – ES
http://www.hipoxia.com.br/copabrasilsport2020,
Gadernal@yahoo.com.br
+5527996475031
2 - Staff
Organizador Geral : Marcos Aurélio
Juiz geral : Marcelo Ratiz
Diretor de segurança: Marcos Aurélio
Coordenador de resgate : Roberto Tomas (Rato)
Transporte: Paulo Lousada
Eventos Sociais: Frank Brown
Apuração: Zenilson Rocha
Live tracking : Zenilson Rocha
Previsão do tempo : Marcelo Ratis
Coordenação do QG Almir Poltronieri
Coordenação Decolagem: Almir Poltronieri
Gol : Valtino Destefani (Costinha)
Relações Publicas e mídia : Frank Brown
Fotos Zenilson Rocha
3 – Programação
Inscrição 21/08 de 15-19h
Briefing de segurança obrigatório – dia 21/08 17:00 to 18:00 – QG .
Treino oficial 21/08 , saídas as 11am do QG
Cerimônia de abertura 21/08 19h QG
Dias de prova , de 22 a 28/08
Premiação 28/08 , as 19h QG
Os horários poderão sofrer alteração e serão divulgados pelo chat do whatssup
O whatssup será o meio oficial e comunicação do evento.
Programação diária
07:30 – Abertura do QG
09:00 – Transporte para rampa
11:00 – Briefing com pilotos
12:00 – Abertura da janela
16:30 – Abertura da apuração
21:30 – Fechamento da apuração
22:00 – Resultados provisórios
Mudanças poderão ocorrer.
As possíveis mudanças serão anunciadas no grupo de chat do evento

4 – Inscrições
O numero Maximo de inscritos é 130 , sendo 90 vagas para a classe Sport e 40
vagas para a open.
De acordo com as normas sanitárias referentes ao COVID este numero poderá
diminuir.
5 – Para competir:
O piloto devera ser nível 3 CBVL ou possuir uma carta de anuência de sua
federação, cujo modelo será enviado se requisitado.
6 – Vagas para competir
O critério será simplesmente por ordem de inscrição, a organização reservará se
necessário 5 vagas para casos de seu interesse.
7 – Valor da inscrição
O primeiro lote será de 40 vagas a 550 reais
O segundo lote será de 40 vagas a 600 reais
O terceiro lote será de 30 vagas a 650 reais
O ultimo lote remanescente será e 700 reais

A inscrição inclui:
• Transporte para a rampa do QG e resgate depois do pouso de volta a cidade e
equipe de resgate em caso de acidente.
• Cordenadas usadas no evento
• Apuração dos voos .
• Mapa
• Kit lanche e água para beber na rampa
• Acesso livre as festas do evento
• Internet no QG.
• Tracker, se disponibilizado pela CBVL
8 - Devoluções
Até 60 dias do evento devolução de 80%
Ate 30 dias devolução de 50%
A menos de 30 dias do evento somente haverá devolução se houver uma
substituição deste piloto por outro indicado por ele

9 – Registro do piloto
O processo de registro do piloto ocorrerá no QG e cada piloto deverá possuir:
• Prova de Identidade.
• Evidencia de que sua vela é certificada e esta dentro dos parâmetros de
homologação.
• Seguro pessoal de saúde
Cada competidor devera assinar:
• Declaração de isenção de responsabilidade
• Declaração de homologação de sua vela
• Ficha de inscrição
16 – Espaço Aéreo
Temos o NOTAM da área que será divulgado durante o evento
17- Birutas
Serão escolhidos pela organização
19 - Live-tracking
Se disponibilizado pela CBVL teremos a cobertura on line do evento
20 – Apuração
Os parâmetros serão escolhidos pela organização
21- Premiação e classes
Premiaremos as classes com três troféus para cada categoria, mais uma categoria
especial FEMININO que inclui apenas velas SPORT.
O valor proporcional a 10% das inscrições será distribuído como premiacao em
dinheiro proporcionalmente para o número de inscritos em cada classe
A classe open terá o limite de 40 vagas disponíveis.
Ou seja:
Sport Lite ( velas A e B) Três troféus + premiação proporcional
Sport ate velas C Três troféus + premiação proporcional
Open velas D e CCC. Três troféus + premiação proporcional
Feminino Sport três troféus
Feminino OPEN, não haverá premiação.
22- A organização poderá alterar este regulamento caso seja necessário para
ter o seu bom andamento garantido.
23 - Protestos e casos omissos

Encorajamos os pilotos a lerem o regulamento da CBVL para o Campeonato
Brasileiro pois este evento seguira ele como base.
O valor do protesto é de 200 reais em dinheiro, e em caso de deferimento este
valor será integralmente devolvido ao piloto.
Casos aqui não inclusos ou situações que possam gerar duvida serão discutidos
pela comissão técnica do evento formada por:
-Frank Brown, presidente e possui voto de minerva
-Zenilson Rocha
-Marcos Aurélio
A premissa da comissão será trazer conciliação em casos onde o piloto
possa ser prejudicado no seu resultado devido a situações duvidosas do
regulamento ou quando o regulamento se mostrar falho em prever alguma
casualidade.

Bons Voos !

DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E RENÚNCIA DE
DIREITOS LEGAIS.

Por favor, leia atentamente. Esta é
renúncia de direitos legais:

declaração de

isenção de responsabilidade, e

1. Sou participante da Copa Brasil Sport e Guandu OPEN 2021 realizado em Baixo
Guandu de 21 a 28 de agosto de 2021
Eu reconheço que participar da Competição ou de qualquer outra atividade relacionada
que envolve PERIGOS INERENTES, pode ser PERIGOSO e envolve RISCO DE
LESÕES FÍSICAS OU MORTE. Assumo expressamente todos os riscos associados à
participação nos Eventos, incluindo, sem limitação, a participação direta na Competição
ou em sessões de treinamento, acesso a áreas restritas, compartilhamento de instalações
de área com pessoas não diretamente envolvidas nos eventos e viagens dentro e entre os
eventos locais. Apesar de todos os riscos, opto voluntariamente por participar dos
Eventos. (Iniciais:…………..)
2. Em consideração ao recebimento de permissão para participar dos eventos, eu
concordo em liberar e isentar de responsabilidade os organizadores da competição, os
proprietários das áreas de operação (incluindo áreas de lançamento e desembarque), as
entidades envolvidas como a CBVL e ACVL , seus respectivos afiliados, agentes,
executivos, diretores, proprietários, membros da comissão ou do júri, contratados,
voluntários, funcionários e seguradoras de todas e quaisquer reivindicações que eu
possa fazer como resultado de lesões físicas, incluindo morte ou danos materiais sofridos
em conexão com os eventos. Prometo não processar as Partes Isentas e concordo que
se alguém for fisicamente ferido ou a propriedade for danificada enquanto eu estiver
envolvido nos Eventos, não terei o direito de fazer uma reclamação ou entrar com um
processo contra as Partes Isentas. As disposições deste parágrafo 2 não se aplicarão à
má conduta determinada como tendo sido cometida intencionalmente ou
imprudentemente. (Iniciais:…………..)
3. Esta Isenção de Responsabilidade, Renúncia de Direitos Legais substitui quaisquer
outros acordos ou representações por ou entre as partes e é regida pelas leis de nosso
pais . Pretendo que este documento seja interpretado da forma mais ampla possível.
Concordo que a jurisdição e o foro exclusivos para qualquer ação legal devem ser os
tribunal de Vitoria ES e esses tribunais têm jurisdição pessoal. (Iniciais:…………..)
4. Se qualquer parte deste acordo for determinada como inexequível nos termos da lei
aplicável, todas as outras partes ainda devem ter pleno vigor e efeito e o acordo deve ser
concluído no que diz respeito aos aspectos abrangidos pela parte que é declarada
inexequível quanto a cumprir a intenção aqui expressa na máxima extensão permitida por
lei. (Iniciais:…………..)

Assinado em _____/_____/______

Assinatura do participante e nome legível
______________________________________________________

Endereço do participante
________________________________________________________

RELEASE OF LIABILITY, WAIVER OF LEGAL RIGHTS
Please read carefully. This is a release of liability, waiver of legal rights:
1. I am a participant in the 4nd Copa Brasil of Paragliding Championship 2021 held at
Baixo Guandu in 21 to 28/ 08 o 2021 (collectively, the "Competition"). I acknowledge that
participating in the Competition or any other activity related there to (collectively, the
"Events") involves INHERENT DANGERS, may be HAZARDOUS and involves RISK OF
PHYSICAL INJURIES OR DEATH. I expressly assume all risks associated with
participating in the Events, including, without limitation to direct participation in the
Competition or in training sessions, accessing restricted areas, sharing area facilities with
people not directly involved in the Events and travelling in and between the Events'
venues. Despite all the risks, I voluntarily choose to take part in the Events.
(Initials:…………..)
2. In consideration of receiving permission to take part in the Events, I agree to release
and hold harmless the contest organizers, the property owners of the operation areas
(including launch and landing areas), the “Federation Aéronautique Internationale” and its
“Commission Internationale de vol Libre”, their respective affiliates, agents, officers,
directors, owners, commission or jury members, contractors, volunteers, employees and
insurers (collectively, the "Released Parties") from any and all claims I might make as a
result of physical injury, including death, or property damage sustained in connection with
the Events. I promise not to sue the Released Parties and agree that if anyone is
physically injured or property is damaged while I am engaged in the Events, I will have no
right to make a claim or file a lawsuit against the Released Parties. The provisions of this
paragraph 2 shall not apply to misconduct determined to have been undertaken
intentionally or recklessly. (Initials:…………..)
3. This Release of Liability, Waiver of Legal Rights supersedes any other agreements or
representations by or between the parties and is governed by the laws of Brasil. I intend
this document to be interpreted as broadly as possible. I agree that exclusive jurisdiction
and venue for any legal action shall be in Brazilian courts and at VITORIA ES, and such
courts have personal jurisdiction. (Initials:…………..)
4. If any part of this agreement is determined to be unenforceable under the applicable
law, all other parts shall still be given full force and effect and the agreement shall be
completed in respect of the aspects covered by the part which is declared unenforceable
as to give effect to the intent herein expressed to the fullest extent permissible by law.
(Initials:…………..)
I HAVE CAREFULLY READ THIS DOCUMENT AND I FULLY UNDERSTAND ITS
CONTENTS. I AM AWARE THAT THIS IS A RELEASE OF LIABILITY, WAIVER OF
LEGAL RIGHTS AND I SIGN IT OF MY OWN FREE WILL.
Signed on this date: _____/_____/______
Signature of Participant
___________________________
Printed name of Participant
_______________________________________________

Address of Participant
_________________________________________________________________________

