
 

2023 1ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA DE PARAPENTE FAI 2  

21 A 23 de abril de 2023  

Pico do Gavião – Andradas 

 

1 – CONTATOS 
 
Organizador: 
Vinicius Matuk (35 99912-2298) 
matukmatuk@gmail.com 
 
Juiz Geral e apurador:  
Zenilson Rocha (35 99881-9130) 
 
FPVL: 
federacaopaulistadevoolivre@gmail.com 
 
 
 
2 – QG DA COMPETIÇÃO 
 
Cantina Baiana 
R. Cap. Cirílo, 84 - Centro, Andradas  
 
 
3 – PROGRAMAÇÃO 
 
20/04/23 (quinta-feira) 
- Dia livre de Voo 
- 18:00 - 20:00 Registro oficial no QG 

21/04/23 (sexta feira) 
Dia de Prova 

22/04/23 (sábado) 
Dia de Prova 

23/04/23 (domingo) 
Dia de Prova 
19:00 - Entrega de prêmios, cerimônia de encerramento 

Programação Diária 

- 09:30 - Chegada dos pilotos ao Pico do Gavião 
- 10:00 - Reuniões do Diretor/Comitê de Prova e Segurança 
- 10:30 - Briefing de pilotos/Resultados oficiais da prova dia anterior/Definição da Prova do dia 
- 11:00 - Abertura da Janela de decolagem 
- 16:30 - Abertura do QG 
- 19:00 - Resultados provisórios 
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4 – INSCRIÇÕES 
 
Valor das inscrições: 

- Até o dia 12/03/203: R$ 395,00 

- A partir do do dia 13/03/203 até o dia 01/04/23: R$ 420,00 

- A partir do do dia 02/04/203 até o dia 20/04/23: R$ 450,00 

A data limite para a inscrição é até o dia 20/04/23 

Associados do Pico do Gavião (rampa sede) tem 10% de desconto no valor da inscrição 

Critério de seleção para primeira etapa:  
Total de 125 pilotos 

50% vagas para pilotos paulistas 

25% vagas para pilotos de outros estados 

25% vagas para pilotos estrangeiros 

Em cada lote, os pilotos terão 5 dias para efetuar o pagamento, este não tendo sido feito, será 
considerado como desistência e sua vaga irá para pessoas na lista de espera conforme lotes abaixo. 

A seleção de pilotos paulistas seguirá o ranking Paulista de 2022 e a de pilotos de outros estados 
seguirá o ranking de letras de 2022. 

Lote 1:  

63 vagas para pilotos filiados a FPVL. 

31 vagas reservadas para pilotos de outros estados 

31 vagas para pilotos estrangeiros que terão 15 dias para inscrição, na ausência destes, as vagas 
serão colocadas à disposição da fila de espera, priorizando pilotos paulistas. 

Lote 2,3,etc.: 

Vagas que não tiverem sido pagas, conforme cronograma serão distribuídas aos pilotos da lista de 
espera, sempre priorizando pilotos paulistas. 

Lista de pilotos inscritos: 

http://eventos-old.cbvl.esp.br/pt/eventos/472-1-etapa-do-paulista-de-parapente-2023-fai-2-pico-
do-gaviao-andradas-mg#pilotos 
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5 – REGULAMENTO GERAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE PARAPENTE 

Este regulamento local é adendo ao regulamento do campeonato paulista de parapente de 2023 e 
sua leitura é obrigatório.  

Link para o regulamento: 
http://eventos-old.cbvl.esp.br/pt/eventos/472-1-etapa-do-paulista-de-parapente-2023-fai-2-pico-
do-gaviao-andradas-mg#regulamento 

 

6 – WAYPOINTS E ESPAÇO AÉREO 

Este evento conta com notan específico para sua realização e todas as provas devem ocorrer 
respeitando seus limites.  
 

Os arquivos com os waypoints e espaço aéreo serão disponibilizados em: 

http://eventos-old.cbvl.esp.br/pt/eventos/472-1-etapa-do-paulista-de-parapente-2023-fai-2-pico-
do-gaviao-andradas-mg#downloads 

 

8 – PREMIAÇÃO 

- Troféus até o 3º  lugar para as categorias: Open, Serial, Sport, Acesso e Feminino. 

- Caso a etapa atinja 111 inscritos pagos, haverá premiação em dinheiro conforme regulamento. 
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