
1ª ETAPA BRASILEIRO DE ASA DELTA 2023 
 

1 a 08 de abril de 2023    

ANDRADASA– MG 

REGULAMENTO LOCAL 

1 – Contatos 

Staff da organização 

Organizador: Alvaro F. Sandoli 

+5511996588866

Juiz Geral: HAROLDO C. 
N. 

+55 21998739575

Apurador: LEANDRO 
PADUA 

+55 35992411291

Website Oficial: 

http://eventos-old.cbvl.esp.br/pt/eventos/474-1-etapa-do-campeonato-brasileiro-de-
asa-delta-2023-fai-2-pico-do-gaviao-andradas-mg#info



2 – QG da competição 

RESTAURANTE - Cantina Baiana

R. Cap. Cirílo, 84 - Centro, Andradas - MG, 37795-000

Tel.: +55  (35) 3731-5378

3 – Programação 

Dia 01/04 (sábado) 
- 9h – Subida para a Rampa - Treino Oficial
- 18h as 20h – Credenciamento de Pilotos (QG) – Upload Waypoints e espaço aéreo
- 19h30 – Briefing de Segurança (Local a definir)
- 20h – Cerimônia de abertura e confraternização (Local a definir)

Dia 02/04 (domingo) ao dia 07/04 (sexta-feira) 
- 9:00h – Subida para Rampa
- 10:30h – Briefing da Prova
- 17h as 19h – Marcação de Voo / Devolução Tracker - QG

- 21h – Publicação do resultado do dia

Dia 08/04 (Sábado)
- 9h – Subida para Rampa
- 10:30h – Briefing da Prova
- 17h as 18h – Apuração
- 19h – Publicação do resultado final
- 20h – Cerimônia de Premiação e Encerramento
4 – INSCRIÇÕES 
 Total de vagas disponíveis: 125 vagas, sendo 25% destinadas para pilotos de nacionalidade 
estrangeira. Link para fazer inscrição: 

http://eventos-old.cbvl.esp.br/pt/eventos/474-1-etapa-do-campeonato-brasileiro-de-asa-
delta-2023-fai-2-pico-do-gaviao-andradas-mg#info

Valor da Inscrição: R$ 1.050,00 + taxas 

 A inscrição inclui: 

• Estrutura de segurança, salvamento e saúde;
• Agua, fruta, camiseta, etc;
• Uso de trackers CBVL bem como toda estrutura da competição.

Lista dos Pilotos inscritos: 

http://eventos-old.cbvl.esp.br/pt/eventos/474-1-etapa-do-campeonato-brasileiro-de-asa-
delta-2023-fai-2-pico-do-gaviao-andradas-mg#pilotos



5 - REGULAMENTO GERAL DO BRASILEIRO: 

 Ler e tornar-se ciente de todas as regras contidas no Regulamento é de inteira 
responsabilidade do piloto submetendo-se às penalidades nele previstas. 
Link para o Regulamento: 
http://eventos-old.cbvl.esp.br/pt/eventos/474-1-etapa-do-campeonato-brasileiro-de-asa-
delta-2023-fai-2-pico-do-gaviao-andradas-mg#regulamento

6 - ESPAÇO AÉREO 

 O espaço aereo para o evento do pico do gaviao, contempla grande area de voo p/ todos os 
quadrantes. 
http://eventos-old.cbvl.esp.br/pt/eventos/474-1-etapa-do-campeonato-brasileiro-de-asa-
delta-2023-fai-2-pico-do-gaviao-andradas-mg#downloads

7 - COMUNICAÇÃO GERAL 

O WHATSAPP será o veículo oficial de comunicação da Competição. Por ele a Organização 
enviará todos os informativos oficiais antes e durante o evento. 
Link para a participação do Grupo “1ªEtapa Brasileiro de Asa Delta 2023” :
https://chat.whatsapp.com/GL7lqCeOZqACOyqzjvBmLy
Rádio e Telefone Celular 
Rádio e telefone celular, com baterias carregadas para uso durante todo o dia e em plenas 
condições de uso em todos os voos, são itens obrigatórios. O número do telefone deve ser 
registrado em sua ficha de inscrição como item de segurança pessoal.  
A melhor cobertura de telefonia celular GSM da região é da operadora Vivo.  

Report Back 
O Report Back, obrigatório até 30min após o pouso, poderá ser realizado por: https://
chat.whatsapp.com/GL7lqCeOZqACOyqzjvBmLy 

9 - WAYPOINTS e espaço aéreo (download) 

http://eventos-old.cbvl.esp.br/pt/eventos/474-1-etapa-do-campeonato-brasileiro-de-asa-
delta-2023-fai-2-pico-do-gaviao-andradas-mg#

Ao início do briefing a área de decolagem será fechada, sendo proibido o trânsito de turistas e 
visitantes, sendo restrito somente aos pilotos e staff da competição, sendo essa aberta após 
aprovação do Juiz Geral do evento. 










