
 

Regulamento  

1ª Etapa do Campeonato Caputirense de Parapente 2022 

 

 

 

 

 

 



Organizado por: 

Associação dos Pilotos de Parapente das Serras do Caparaó (APPASC) 

Geral  

As regras deste regulamento devem ser utilizadas em conjunto com o regulamento do 

campeonato Mineiro de Parapente 

 

1 – Contato  

Organizado por: 

Associação dos Pilotos de Parapente das Serras do Caparaó (APPASC) 

Endereço: Rua José Emerich, 12, CS, Centro, Alto Caparaó – MG, CEP: 36.797-000 

michelhorste@yahoo.com.br 

+5532984319445 

 

2 - Staff   

Organizador Geral: Rafael Silva Ferreira Rios (Fié) 

Juiz geral: Zenilson Rocha 

Diretor de segurança: Fernando Brandalize (Zoio) 

Coordenador de resgate: Fernando Brandalize (Zoio) 

Apuração: Zenilson Rocha  

Previsão do tempo: Michel de Almeida Pinheiro 

Coordenação do QG: Rafael Silva Ferreira Rios 

Coordenação Decolagem: Domingos Ferreira Rios 

Gol: Rafael Silva Ferreira Rios (Fié) 

Fotos: Zenilson Rocha 

 

3 – Programação 

06/05/22 

Durante o dia, treino livre 

18:00h - Inscrição / Assinatura dos termos de responsabilidades / entrega de waypoints. 

No QG (A definir) 

 

07/05/22 

08:30h - Subida para rampa (Encontrar em frente à Prefeitura) 

10:00h - Assinatura dos Pilotos e entrega dos trackers e kit roubada 



17:30h às 19:00h - QG (A definir) para baixar vôo 

 

08/05/22 

08:30h - Subida para rampa (Encontrar em frente à Prefeitura) 

10:00h - Assinatura dos Pilotos e entrega dos trackers e kit roubada 

17:30h às 19:00h – QG (Adefinir) para baixar vôo 

19:30h - Entrega da premiação e troféus no QG (Adefinir) 

 

Os horários poderão sofrer alteração e serão divulgados principalmente pelo chat do 

WhatsApp.  

Obs.: a data do evento poderá ser alterada para os dias 20 a 22/05 em até 4 dia antes da 

primeira prova. 

 

4 – Inscrições  

O número Máximo de inscritos é 125 sendo 25% reservados a pilotos estrangeiros. As 

vagas destinadas a estrangeiros serão asseguradas até o dia 06/04/2022. A partir desta 

data, as vagas disponíveis poderão ser preenchidas por pilotos nacionais, conforme ordem 

de inscrição. 

 

De acordo com as normas sanitárias referentes ao COVID este número poderá diminuir.  

 

5 – Para competir:  

É obrigatória a apresentação de Licença Nacional Válida (mínimo Nível II) CBVL, ou 

Carteira FAI (para estrangeiros) 

 

6 – Certificado de piloto aerodesportivo: 

Conforme legislação brasileira, todos os pilotos devem apresentar Certificado de piloto 

aerodesportivo (prova da ANAC). 

Links: https://www.cbvl.esp.br/piloto-cbvl/prova-da-anac/ 

 

7 – Valor da inscrição   

Até 05/04/22 – R$ 300,00 

Do dia 06/04/2022 até dia 06/05/2022 – 350,00 

 



Data limite para inscrições: 

06/05/22. 

Não estão inclusos aqui, possíveis taxa e ou cobranças bancárias. 

Cabe a organização decidir se descontos serão aplicados.  

 

Desistências e cancelamentos: 

O piloto que confirmar sua inscrição e não puder comparecer ao evento, obedecerá aos 

seguintes critérios de reembolso: 

 Não será permitida a transferência de vagas entre pilotos. 

 O piloto que desistir cederá a vaga para o primeiro piloto inscrito na lista de espera. 

 Cancelamentos em até 30 (trinta) dias antes do evento terão a devolução integral 

do valor da inscrição, subtraindo-se as taxas de facilidades bancárias. 

 Cancelamentos entre 30 (trinta) dias e 15 (quinze) dias antes do evento terão a 

devolução de 50% do valor da inscrição, subtraindo-se as taxas de facilidades 

bancárias. 

 Cancelamentos com menos de 15 (quinze) dias para o evento não serão 

reembolsados o valor da inscrição. 

 Os reembolsos serão efetuados 7 dias após o encerramento do evento. 

 

A inscrição inclui:  

 Procedimento de registro, upload de waypoints; 

 Transporte diário para a decolagem e resgate dos pilotos nos dias de 

provas válidas, inclusive para o dia de treino livre; 

 Distribuição de kit roubada; 

 Cerimônia de Confraternização; 

 Camiseta da competição; 

 

8 – Registro do piloto  

O processo de registro do piloto ocorrerá no QG e cada piloto deverá apresentar se 

requisitado ou possuir:  

• Prova de Identidade.  

• Evidencia de que sua vela é certificada e está dentro dos parâmetros de 

homologação.   



Cada competidor deverá assinar:  

• Declaração de isenção de responsabilidade 

• Declaração de homologação de sua vela 

• Ficha de inscrição  

 

09 – Premiação 

1° ETAPA CAMPEONATO CAPUTIRENSE DE PARAPENTE 

OPEN 

1º Lugar Open – R$ 1.000,00 + Troféu 

2º Lugar Open – R$ 800,00 + Troféu 

3º Lugar Open – R$ 700,00 + Troféu 

SERIAL 

1º Lugar Serial – R$ 600,00 + Troféu 

2º Lugar Serial – R$ 550,00 + Troféu 

3º Lugar Serial – R$ 450,00 + Troféu 

SPORT 

1º Lugar Sport – R$ 400,00 + Troféu 

2º Lugar Sport – R$ 350,00 + Troféu 

3º Lugar Sport – R$ 300,00 + Troféu 

LITE 

1º Lugar Lite – Troféu 

2º Lugar Lite – Troféu 

3º Lugar Lite – Troféu 

 

Fica vetada a possibilidade de o piloto receber duas premiações, exceto o da categoria 

Feminino se houver. O piloto ficará sempre com o prêmio da categoria acima. (Ex.: O piloto 

voando de vela C ficar em 1º na Sport e 3º na serial, o mesmo entrará automaticamente na 

categoria serial ficando com o prêmio de 3º lugar na serial) 

 

11 – Espaço Aéreo  

Temos o NOTAM da área que será divulgado durante o evento  

 

10- Birutas 

Serão escolhidos pela organização  



 

11 – Apuração  

Os parâmetros serão os mesmos exigidos no regulamento do Campeonato Mineiro de 

Parapente 2022.  

 

12 – Protestos e casos omissos 

Encorajamos os pilotos a lerem o regulamento da FMVL-Federação Mineira de Voo Livre e 

da CBVL para o Campeonato Brasileiro pois este evento seguira eles como base. 

O valor do protesto é de R$ 200,00 reais em dinheiro, e em caso de deferimento este valor 

será integralmente devolvido ao piloto. 

Casos aqui não inclusos ou situações que possam gerar dúvida serão discutidos pela 

comissão técnica do evento com base nos regulamentos citados a cima, e tal comissão 

será formada por: 

 

• Rafael Silva Ferreira Rios, presidente e possui voto de minerva  

• Michel de Almeida Pinheiro  

• Joubert Batista Bitaraes 

 

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. 

 

13 –. Regras Sanitárias 

Os pilotos participantes, deverão seguir regras de distanciamento, uso de máscara e álcool 

gel (este disponibilizado pela organização no QG, carros de resgate e na rampa), e ou 

demais regras estipuladas pela secretaria de Saúde de Caputira. 

 

Bons Voos! 


