
     

OPEN ARAXÁ DE VÔO LIVRE – FAI 2  
  

As provas serão realizadas nos dias 6 a 9 de SETEMBRO, de 2022;  

  

 

INSCRIÇÃO Data  

A partir do dia 01, de Agosto de 2022 

 

Dia 06/09 

Dia de Prova Treino,  

Recepção dos pilotos e credenciamento conforme ítem abaixo 

Dias 07 a 09/09 

Provas 

Dia 09/09 

Prova e Festa de Encerramento e Premiação do Open 

Dia 10/09 

Golden Voo 

Festa de Premiação do Golden Voo por categoria 

 

Credenciamento/Hora: Terça  (06/09/2022): 19:30h às 22h.  

É obrigatória a apresentação de Licença Nacional Válida (mínimo Nível 1) CBVL, ou 

Carteira FAI (para estrangeiros) com IPPI Nível 1.  

A pré-inscrição não garante a inscrição do piloto, somente após confirmação da 

inscrição no site da CBVL e do pagamento da taxa de inscrição em conta do organizador 

do evento.  

O preenchimento das vagas acontece por ordem de inscrição e pagamento, e não 

somente de inscrição ou somente de pagamento. Caso o pagamento/depósito seja feito 

sem a inscrição antecipada no site da CBVL, o valor do depósito será retornado para a 

conta do depositante, descontadas as taxas desta operação (ex.: TED, PIX).  

A vaga do piloto pago, poderá ser repassada para o interessado (a) através de e-mail (ou 

comunicado oficial ao organizador).  

  

Inscrição/Número de Participantes  

Inscrição pela Internet no site http://eventos.cbvl.esp.br  



     

150 (Cento e cinquenta) vagas, sendo 25% reservados a estrangeiros. As vagas 

destinadas a estrangeiros serão asseguradas até a véspera do evento. A partir desta 

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

ordem de inscrição.  

  

O valor de inscrição será de R$200,00 e 1kg de alimento não perecível, A partir dia 

primeiro de setembro será de R$290,00, sem os descontos para inscritos no brasileiro 

e CICO, além de 1 kg de alimento não perecível. 

   

QG / TRANSPORTE / RAMPA  

O QG será situado no restaurante Jeito Leve: Av Dr Edmar Cunha, 750 

- Traslados de Pilotos  

Em princípio as vans sairão da porta do Estádio Fausto Alvim 

Será oferecido traslado a rampa de decolagem e resgate. Os atletas terão suporte de 

resgate via rádio/telefone pelo coordenador de resgates.   

- Decolagem  

É obrigatória a assinatura da lista de presença diariamente antes da decolagem.  

Os equipamentos checados devem ser colocados atrás da linha demarcatória até o 

momento de decolagem. Os pilotos não inscritos não poderão decolar na hora que 

antecede a abertura da janela, até o fim da janela de decolagem.  

- Pouso e Resgate.  

  

O reporte de pouso deve ser feito na lista de whatsapp criada para esta finalidade. 

  

Segurança  

O Briefing de segurança será feito no dia 07/09 antes do início do briefing da prova do 

dia na rampa Horizonte Perdido.  

  

REGULAMENTO TÉCNICO  

  

Será seguido o regulamento do Campeonato Brasileiro de Parapente 2022, disponível no 

site da CBVL. 

 

PREMIAÇÕES  

  

• 1º lugar na categoria Open: Troféu  

• 2º lugar na categoria Open: Troféu  

• 3º lugar na categoria Open: Troféu  

• 4º lugar na categoria Open: Troféu  

• 5º lugar na categoria Open: Troféu  

 

  

• 1º lugar na categoria Serial: Troféu  

- 2º lugar na categoria Serial: Troféu  



     

- 3º lugar na categoria Serial: Troféu  

 

 

• 1º lugar na categoria Sport: Troféu  

• 2º lugar na categoria Sport: Troféu  

• 3º lugar na categoria Sport: Troféu  

  

  

• 1º lugar na categoria Feminina: Troféu  

• 2º lugar na categoria Feminina: Troféu  

• 3º lugar na categoria Feminina: Troféu  

  

  

Descarte  

Existe descarte para a competição, sendo que o resultado é formado pela somatória dos 

pontos obtidos nas provas válidas, com FTV 25%  

 

  

 

Em caso do piloto se enquadrar em mais de uma premiação em dinheiro e troféu, terá 

direito apenas a premiação da sua categoria de voo.  

 

Golden Voo Dia 10, de setembro, de 2022: 
 

 O Voo será definido pela organização no dia do evento, com goal declarado e poucos 

pilões. Terá uma janela de 3 horas, onde o piloto escolhe a hora de sua decolagem, o 

piloto com menor tempo voado do pergurso, ganhará premiação em dinheiro. O prêmio 

será dividido em: 

 

1º Colocado Open: R$1.000,00 (Mil Reais) 

1º Colocado Serial: R$500,00 ( Quinhentos Reais) 

1º Colocado Sport: R$300,00 ( Trezentos Reais) 

1ª Colocada Feminino: R$400,00 ( Quatrocentos Reais) 
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