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Objetivos 
O objetivo é classificar individualmente os atletas 

paraquedistas filiados a Federação Paranaense de Pára-quedismo 

(FEPAR) dando visibilidade real e oficial daqueles que se 

destacaram tecnicamente no Estado em eventos regionais, 

nacionais e internacionais. O Ranking tem a finalidade de 

reconhecer performances bem como facilitar e justificar 

eventuais recebimentos de patrocínios e apoios aos atletas. 

. 

Homologação e Divulgação Oficial 

 
A divulgação oficial do Ranking será apresentada e atualizada 

periodicamente no site da FEPAR. 

 

Regras e Normas 

 
1- Para serem validados os pontos conquistados se faz necessário 

a apresentação de documentação comprobatória pelo atleta 

interessado como certificados, súmulas de participação e 

publicação do resultado nos meios oficiais da competição. 

 

2- É de responsabilidade de cada atleta informar a FEPAR suas 

participações e classificações em competições em até 90 dias 

após a realização da mesma. 

 

3- Em torneios internacionais o atleta deve estar representando 

o Brasil. 

 

4- É obrigatória a participação em uma competição realizada em 

território brasileiro no ano corrente para a participação no 

ranking. 

 

5- Só serão válidos os recordes devidamente reconhecidos pela 

FEPAR, CBPq e/ou FAI. 

 

6- Obrigatória a presença de no mínimo um Juiz Nacional para 

Campeonato Brasileiro e Juízes Regionais em Competições 

Estaduais e Nacionais Open. 

 

7- Para serem reconhecidos,  os eventos devem ter sua realização 

devidamente divulgada com no mínimo 30 dias de antecedência pela 

organização do mesmo. 
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8- Participação de número mínimo de 3 times (ou atletas nos 

eventos individuais) por categoria com condições técnicas 

condizentes com a modalidade, no caso de participação, os 

atletas receberão somente os pontos de participação. 

 

9- Cada atleta será pontuado individualmente de acordo com suas 

participações e classificações somadas em recordes, torneios e 

campeonatos oficiais, reconhecidos pela FAI,CBPq e FEPAR. 

 

10- A pontuação será de acordo com a seguinte tabela: 

 

Classificação Copa/Torneio 

Nacional 

Campeonato 

Paranaense 

Campeonato 

Nacional 

Campeonato 

Continental 

Campeonato  

Mundial * 

1º Lugar 7pts 7pts 10 pts 10 pts 15pts 

2º Lugar 5pts 5pts 7pts 7pts 12pts 

3º Lugar 3pts 3pts 5pts 5pts 9pts 

4º Lugar - - 4pts 4pts 7pts 

5º Lugar - - 3pts 3pts 6pts 

6º Lugar - - 2pts 2pts 5pts 

7º Lugar - - - - 4pts 

8º Lugar - - - - 3pts 

9º Lugar - - - - 2pts 

10º Lugar - - - - 1pts 

Participação 1pt 1pt 2pts 2pts 3pts 

Recorde - 7pts 10 pts 10 pts 15pts 

 

* Nos campeonatos Mundiais os 3 primeiros brasileiros melhores 

colocados entre si terão o acréscimo de: 

 

3 pontos ao primeiro 

2 pontos ao segundo 

1 ponto ao terceiro 

 

OBS – Participação em campeonatos na categoria “INTER” ou em 

Recordes no grupo “ALPHA” serão reconhecido com METADE da 

pontuação da tabela acima, arredondada para cima. 

 

11- Desde que o atleta participe de ao menos um dos campeonatos 

acima citado no ano atual, serão somados a pontuação de cada 

atleta, 30% dos pontos OBTIDOS pelo mesmo no ano anterior. 

 

12- Nas competições cada atleta terá seus pontos de 

classificação somados aos pontos de participação. 

 

13- O método de desempate será: 

 

1º Melhor colocação em Campeonato Brasileiro do ano. 

2º Melhor colocação em Campeonato Paranaense do ano. 

3º Mais participações anuais em competições. 
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