
        
 
 

2022 2ª ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE PARAPENTE FAI 2 

23 e 24 de abril de 2022 

Nova Petrópolis – RS 

 

1 – CONTATOS 

Staff da Organização 

 

Juíza Geral: Andreia Alves Santos 

+55 51 99678-3371 

tecnoplastrs@gmail.com  

 

Apurador: Luciano Horn 

+55 51 99414-8755 

luciano@atminfo.com.br 

 

Organizador Local: Clube Ninho das Águias / Luis Carlos Fagundes 

+55 54 99944-0155 

luiscarlos@serradiesel.com.br  

 

2 – QG DA COMPETIÇÃO 

O QG será no pouso oficial. 

Coordenadas: https://goo.gl/maps/LQB5r1N6CZpAsXPR9 

 

3 – PROGRAMAÇÃO 

23/04 – Sábado 

09h30 – Encontro dos pilotos na rampa para inscrição e carregamento de waypoints. 

10h30 – Briefing da prova na rampa. 

17h00 às 18h00 – Download dos tracklogs no pouso oficial. 
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24/04 – Domingo 

10h30 – Briefing da prova na rampa. 

17h00 às 18h00 – Download dos tracklogs no pouso oficial. 

18h30 – Premiação 

 

4 – INSCRIÇÕES 

Total de vagas disponíveis: 100 vagas, sendo 25% destinadas para pilotos de nacionalidade 
estrangeira. 

Link para fazer a inscrição: 

http://eventos.cbvl.esp.br/pt/eventos/428-2-etapa-camp-gaucho-de-parapente-2022-fai-2-
nova-petropolis-rs#inscricoes  

Valor da inscrição:  

Até dia 19/04: R$ 100 reais  

Após 19/04: R$ 130 reais. 

 

A inscrição inclui: 

• Estrutura de segurança e salvamento na rampa. 
• Transporte para a rampa e resgate nos dois dias de prova. 

 

Lista dos Pilotos Inscritos: 

http://eventos.cbvl.esp.br/pt/eventos/428-2-etapa-camp-gaucho-de-parapente-2022-fai-2-
nova-petropolis-rs#pilotos  

 

5 – REGULAMENTO GERAL DO CAMPEONATO GAÚCHO DE PARAPENTE (CGP) 

Ler e tornar-se ciente de todas as regras contidas no regulamento é de inteira 
responsabilidade do piloto, submetendo-se às penalidades neles previstas. 

Link para o regulamento: http://eventos.cbvl.esp.br/pt/eventos/428-2-etapa-camp-gaucho-
de-parapente-2022-fai-2-nova-petropolis-rs#regulamento  
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6 – ESPAÇO AÉREO 

NOTAM Nova Petrópolis: http://eventos.cbvl.esp.br/pt/eventos/428-2-etapa-camp-gaucho-
de-parapente-2022-fai-2-nova-petropolis-rs#downloads  

 

7 – WAYPOINTS E DOWNLOADS 

http://eventos.cbvl.esp.br/pt/eventos/428-2-etapa-camp-gaucho-de-parapente-2022-fai-2-
nova-petropolis-rs#downloads  

 

8 – PREMIAÇÃO 

Troféus do primeiro ao terceiro lugar das categorias OPEN, SERIAL, SPORT e SPORT LIGHT. 

 

9 – COVID 

As autoridades locais podem solicitar comprovante de vacinação ou teste negativo. 

O parapente é um esporte individual, realizado ao ar livre, que não demanda interação. A 
organização e os pilotos deverão obrigatoriamente utilizar máscaras durante todo o evento, 
podendo somente retirar no momento da decolagem. 
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