
        
 
 

2022 5ª ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE PARAPENTE FAI 2 

26 e 27 de Novembro de 2022 

Encantado/Roca Sales – 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: Associação de Voo Livre Vale do Taquari / Nilson Friedrich 

+55 51 99953-6822 

nilsonf@yahoo.com.br   

 

2 – QG DA COMPETIÇÃO 

Ristorante Bella Vista Gourmet, Rua Santos Pinto, 35, Centro Roca Sales. Junto a Praça Santos 
Pinto (Praça Coberta). 

 

3 – PROGRAMAÇÃO 

26/11 – Sábado 

- 09h00 – 18h00 – Exposição de equipamentos no QG. 

- 09h00 – Encontro dos pilotos no QG para inscrição e carregamento de waypoints e retirada 
dos trackers. 
- 10h00 – Subida para a rampa. 
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- 10h45 – briefing. 
- 17h00 às 18h00 – entrega dos trackers no QG. 

- 19h30 confraternização no QG. 

 

27/11 – Domingo 

 
- 09h00 – Encontro dos pilotos no QG e retirada dos trackers. 

- 09h20 – Palestra sobre auto-resgate. 
- 10h00 – Subida para a rampa. 
- 10h45 – briefing. 
- 17h00 às 18h00 – entrega dos trackers no QG. 
- 18h30 – Premiação 

 

4 – INSCRIÇÕES 

Tot a l  de 80 vagas d isponíve is , sendo 25% dest inadas para p i lo t os  de 
nac iona l idade est rangei ra . Vagas est rangei ras  não preenc h idas em  at é  
15 d ias  do in íc io  da c om pet iç ão serão rever t idas a  p i lo t os  brasi le i ros .Link 
para fazer a inscrição: 

http://eventos.cbvl.esp.br/pt/eventos/454-5-etapa-camp-gaucho-de-parapente-2022-fai-2-
roca-sales#inscricoes  

 

Valor das inscrições:  

 

Pilotos federados FGVL 
Até dia 12/11: R$ 100,00. 
Até 19/11: R$ 140,00 (primeira chamada fila de espera). 
A partir do dia 20/11: R$ 180,00 (se houverem vagas). 

Pilotos não federados FGVL 
Até dia 12/11: R$ 220,00. 
Até 19/11: R$ 250,00 (primeira chamada fila de espera). 
A partir do dia 20/11: R$ 300,00 (se houverem vagas). 

A inscrição inclui: 

• Trackers. 
• Estrutura de segurança e salvamento na rampa. 
• Transporte para a rampa e resgate nos dois dias de prova. 
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Lista dos Pilotos Inscritos: 

http://eventos.cbvl.esp.br/pt/eventos/454-5-etapa-camp-gaucho-de-parapente-2022-fai-2-
roca-sales#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/454-5-etapa-camp-gaucho-
de-parapente-2022-fai-2-roca-sales#regulamento  

 

6 – ESPAÇO AÉREO 

http://eventos.cbvl.esp.br/pt/eventos/454-5-etapa-camp-gaucho-de-parapente-2022-fai-2-
roca-sales#downloads  

 

7 – WAYPOINTS E DOWNLOADS 

http://eventos.cbvl.esp.br/pt/eventos/454-5-etapa-camp-gaucho-de-parapente-2022-fai-2-
roca-sales#downloads  

 

8 – PREMIAÇÃO 

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