
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR 

Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo 

Boletim 09/2011 

quarta-feira – 09/03/2011 

  

1- Não recebemos aviso de atividades de saltos no PR para este final de semana 

  

  

2- Curso de formação de Piloto de Salto Duplo – CIS / CBPq – Neste final de semana 

            A FEPAR em conjunto com o CIS e CBPq está promovendo o curso de formação de 
Pilotos de Salto Duplo nos dias 11 a 13 de Março. 

            Por questões de facilidade de logística o curso acontecerá no CNP em Boituva. 

            Os candidatos interessados devem entrar em contato via e-mail fepar@fepar.org.br e 
cumprir os requisitos previstos do Código Esportivo para a participação no curso. 

            O curso será ministrado pelo Diretor de Cursos Gustavo Brisola. 

  

  

3- Campeonatos Paranaense de V-4 – 19 e 20 de Março – Londrina – PRÓXIMO FINAL DE 
SEMANA 

            Está marcado para dias 19 e 20 de Março o primeiro evento competitivo oficial FEPAR 
deste ano. 

            Sábado e Domingo, no Aeroporto 14 Bis, Warta, Londrina, acontece a Primeira Etapa 
do Campeonato Paranaense de Estrela de Velocidade V-4. 

            A organização do Campeonato está a cargo da FLY Londrina com apoio FEPAR. 

            O apoio aéreo será da aeronave Caravan e os saltos serão a 12.000 pés. 

            As equipes serão compostas por 4 integrantes da formação mais um câmera, sendo 
que o câmera poderá participar de mais de uma equipe. 

            Estão previstas 3 rodadas e a equipe campeã será a que tiver o menor tempo somado 
nas rodadas contando a partir da saída da aeronave até a configuração da figura formada. 

            A reunião dos capitães está marcada para as 09:00 horas do sábado com início da 
competição em seguida. 

http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=fepar@fepar.org.br


            Não será cobrada taxa de inscrição e a participação é aberta a todos atletas em dia 
com a FEPAR respeitando os requisitos de segurança do Código Esportivo da CBPq. As 
inscrições serão aceitas até antes da reunião dos capitães. 

            Confraternização ao final dos saltos no sábado. 

            Maiores informações e Boletim completo no nosso 
site www.fepar.org.br/home/?main=eventos/eventos.php 

            Após a conclusão do campeonato os vídeos serão analisados e os atletas que 
demonstrarem condições técnicas estarão aptos a participar do “Desafio FQL-8” 

  

  

4- Desafio FQL-8 – 20 de Março – Londrina 

            Concluído o Campeonato Paranaense de V-4 daremos início no Domingo ao “Desafio 
FQL-8 FEPAR”. 

            Será um evento especial selecionado os atletas que participaram do V-4 e 
demonstraram condições técnicas para realizarmos saltos de FQL-8 com figuras definidas pela 
organização. Os times serão formados a partir de sorteio entre os atletas respeitando o nível 
técnico dos mesmos procurando um equilíbrio entre os times. 

            Estão programados de 1 a 3 saltos dependendo do numero de times e andamento do 
V-4. 

            A equipe que primeiro concluir os pontos do salto proposto ou que fizer em menor 
tempo receberá como prêmio uma vaga por atleta. 

  

  

5- Demais Campeonatos Paranaenses de 2011 já agendados 

02 e 03 de Abril – Dois Vizinhos – Campeonato Paranaense de FQL-2 

            A FEPAR ainda está aberta a novas propostas de Clubes filiados.            

  

  

6- Tentativa de Quebra do Recorde Brasileiro – BRDT – Treinamento em Boituva dias 26 
e 27 de Março 

           Os preparativos do grupo BRDT que irá participar da Tentativa de Quebra do Recorde 
Brasileiro continuam em andamento. Depois do treinamento em Campinas acontecido mês 
passado, agora está agendado mais um treinamento nos próximos dias 26 e 27 de Março em 
Boituva. 

http://www.fepar.org.br/home/?main=eventos/eventos.php


            Os atletas participantes do grupo interessados devem entrar em contato com a 
organização para maiores informações e confirmar sua participação neste 
treinamento: brdt@brdt.com.br 

            Lembramos ainda que todos os atletas do grupo BRDT devem providenciar sua 
credencial FAI para participar do evento. 

            Quaisquer dificuldades estamos também a disposição para ajudar. 

  

  

7- Recadastramento – ATENÇÃO 

            Lembramos que para concretização de quaisquer cadastramentos específicos como por 
exemplo o de profissional ou credencial FAI, o recadastramento anual da CBPq 2011/12 
deve ser já antecipado, caso contrário os demais não serão válidos. O novo vencimento da 
credencial da CBPq virá para um ano a partir do último vencimento, desta forma não haverá 
prejuízo nenhum para quem já antecipar. 

  

  

8- Recadastramento de Profissionais 2011 

            Lembramos que o recadastramento anual de profissionais deve ser realizado até o dia 
31/03 de cada ano quando vencem todas as licenças de profissionais. 

Para evitar atrasos e trabalharem de forma irregular orientamos que antecipem já seus 
pedidos, já temos recebido de vários instrutores e a partir do dia 31/03 aqueles que não 
enviaram estarão operando irregularmente. 

Inicialmente a credencial esportiva deste ano deve ser antecipada. 

Cada clube que realiza atividades no PR deve enviar a esta Federação uma relação 
dos lançamentos de aluno com nome completo, número da CBPq, data e local do salto, 
aeronave e instrutor(es) que participaram do lançamento. Ao final do relatório deve constar o 
nome dos profissionais que atuaram com a contagem de lançamentos realizados. 

Temos uma planilha padrão em Excel que pode ajudar no preenchimento deste 
formulário, os clubes que precisarem entrem em conato conosco. 

Cada instrutor deve mandar então seu relatório individual de recadastramento (também 
caso necessitem entrem em contato que enviamos o modelo) constando todos os seus dados e 
o resumo de lançamentos realizados para cada clube onde o aluno foi cadastrado. 

Lembramos que os lançamentos que não estiverem de acordo com o relatório 
apresentado pelo clube com os alunos devidamente cadastrados não serão aceitos. 

Estamos a disposição para ajudar neste processo de recadastramento e lembramos 
que esta comprovação de atividades através dos relatórios é obrigatória para a manutenção no 
quadro de profissionais. 

  

http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=brdt@brdt.com.br


  

9- RECADASTRAMENTO 2011 

            De acordo com as normas da CBPq todas as credenciais tem validade de um ano a 
partir da emissão do PRIMEIRO cadastramento, daí por diante a “data base” de cada 
credenciamento será esta. As credenciais mais antigas que tinham a “data base” em 31/03 
mantém esta data. 

            Ao fazer o recadastramento a nova credencial virá com validade de UM ANO a 
partir do ÚLTIMO VENCIMENTO e não a partir do depósito, logo os atletas com 
credencial vencida a mais de um ano devem efetuar o valor correspondente a DUAS 
anuidades para que a mesma venha válida para o ano de 2010-11. 

            - Entrar no site www.fepar.org.br ir em Cadastros, preencher a ficha e clicar em Enviar. 
A ficha será enviada diretamente para a FEPAR. 

- Fazer os depósitos nas contas especificadas (Banco do Brasil e Itaú) e enviar os 
comprovantes via fax para (43) 3027-6265 (identifique o nome) ou então escaneado através de 
e-mail para fepar@fepar.org.br 

- Não serão aceitos cadastros sem o acompanhamento dos comprovantes de 
depósito da FEPAR e CBPq 

- Quando houver mudança de categoria ou qualquer habilitação, é 
INDISPENSÁVEL que seja enviado também a cópia da página inicial da caderneta 
assinada a mudança e também a página interna onde a mudança foi anotada, escaneado 
ou via fax. 

- Atenção às novas normas de obtenção de licenças, credenciamentos fora do padrão 
ou sem comprovação da alteração conforme normas da CBPq serão emitidos com a 
habilitação que consta no sistema e seguindo as mudanças previstas no código. 

  

  

10- Fotos para o site da FEPAR 

No nosso site www.fepar.org.br temos a página inicial reservada para aquelas fotos 
que registram aquele momento que somente o paraquedismo nos proporciona. Envie a sua 
para o nosso endereço fepar@fepar.org.br 

  

  

   

MANTENHA-SE ATUALIZADO, A SEGURANÇA DEPENDE DISSO. 

Leia semanalmente os boletins da CBPq e da FEPAR 

  

BOM FINAL DE SEMANA A TODOS 

http://www.fepar.org.br/
http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=fepar@fepar.org.br
http://www.fepar.org.br/
http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=fepar@flypqd.com.br

