
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR 

Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo 

Boletim 24/2011 

terça-feira – 29/06/2011 

  

1- Atividades no Paraná 

(Pedimos a todos os clubes que tenham atividades marcadas para a semana, sempre nos 
avisar até terça-feira para que seja publicada neste Boletim. Somente as informações 
recebidas por e-mail até na quarta-feira 08:00 da manhã serão publicadas neste Boletim) 

  

Ponta Grossa 

Neste final de semana a Head Down estará operando com no Aeroporto Municipal de Ponta 
Grossa com a Aeronave PT-COT. 

Saltos duplos, saltos para alunos e atletas em geral. 

Informações: (41)  9953-9188 (Helliton) ou contato@headdownpqd.com.br 

  

  

2- Campeonato Brasileiro de Pilotagem de Velame – Resultado 

Aconteceu no ultimo final de semana em Boituva o maior Campeonato Brasileiro de 
Pilotagem de Velame já realizado no Brasil com a participação de 19 atletas na categoria PRO 
e 16 na categoria INTER. O nível dos saltos em ambas categorias foi excelente com muitas 
disputas por posição. 

O campeonato transcorreu com todas as 9 rodadas completas (3 de Distancia, 3 de 
Precisão e 3 de Velocidade) e foi um sucesso, terminando já no sábado por volta do meio dia. 

O Boletim Oficial completo será logo divulgado pelo CPV da CBPq. 

O resultado final ficou 

            PRÓ 

                        1º colocado – Kalay Marques – SP 

                        2º colocado – Fabio Pelayo – PR 

                        3º colocado – Paulinho Marques – BA 

            INTER 

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


                        1º colocado – Renê – SP 

                        2º colocado – Alisson – AM 

                        3º colocado – Paulo Pires – SP 

Parabéns a todos os atletas participantes, a toda organização e juízes e obrigado a 
todos que colaboraram para o sucesso do evento,.... desde os atletas que deram duro para 
preparar o Pond, ao James por oferecer o Pond, aos dobradores, a Vera Cruz e ao Marcão por 
oferecerem as aeronaves para a competição e treino. 

Esperamos que nos próximos eventos tenhamos novamente esta expressiva 
participação. 

  

  

3- Boogie FEPAR – 09 e 10 de Julho – Aeroporto 14 Bis – Warta – Londrina 

Gostaríamos de brindar o término da segunda gestão desta atual diretoria e dar as 
boas vindas a nova junto com nossos amigos paraquedistas. 

Estamos trabalhando para oferecer uma grande festa a todos presentes. 

Iremos contar com LOs de Free Fly, TR e Wing Suit a disposição dos atletas filiados a 
FEPAR sem a cobrança de Profit, apenas a vaga. 

Não haverá taxa de inscrição e a Free Beer ao final das atividades do sábado já está 
garantida. 

Já está confirmada a presença habitual da aeronave Caravan e possivelmente mais 
uma segunda aeronave dependendo da procura. 

Maiores informações em breve. 

  

  

4- Tentativa de Quebra do Recorde Brasileiro de Maior Formação – BRDT Arizona 2012 – 
Inscrições Abertas 

            Já estão abertas as inscrições para mais um mega evento de tentativa de quebra do 
Recorde Brasileiro e Sul Americano de Maior Formação. 

            O sonho nunca termina,.... desta vez o objetivo é bater o 102 no objetivo de uma figura 
com 152 atletas. 

            As inscrições já estão abertas através do site www.brdt.com.br 

            Maiores informações entrem em contato com a organização ou também conosco. 

  

  

http://www.brdt.com.br/


5-  Recorde Nordestino de Maior Formação em Queda Livre 

            Logo após estabelecer o Recorde Nordestino de Maior Formação em Queda Livre com 
12 pessoas, os atletas e organização continuaram os esforços para a quebra desta marca e no 
ultimo domingo, 26/06, cerca de 24 após o 12-way foi novamente estabelecido o Recorde 
Nordestino com uma figrua de 16 Ateltas filiados a uma das federações nordestinas. 

            Parabéns a todos atletas e organização do evento. 

  

  

6- Campeonato Paranaense de Precisão e Pilotagem de Velame – 28 a 31 de Julho 

            Está confirmada a realização dos campeonatos paranaenses de Pilotagem de Velame e 
Precisão no Aeroporto Municipal de Paranaguá entre os dias 28 a 31 de Julho com a 
organização do clube Arranha Céu e apoio FEPAR e Vertical Speed. 

O Pond estará pronto para a competição e serão disponibilizadas duas aeronaves 
Cessna 182 para o evento. 

A taxa de inscrição será de R$ 50,00 para cada evento e já estão abertas através do e-
mail fepar@fepar.org.br 

            O evento fará parte das comemorações do aniversário da cidade e promete várias 
atrações. 

            Maiores detalhes em breve. 

  

  

7- Incentivo FEPAR para atletas participantes das Competições Oficiais CBPq e Ranking 

            Como já de costume, a FEPAR acreditando na importância do desenvolvimento técnico 
do esporte e visando incentivar a participação de atletas e times nos campeonatos nacionais 
novamente oferece um incentivo a todos os atletas filiados e em dia com a FEPAR com o 
reembolso de 50% do valor da inscrição nas competições nacionais e 100% para colocação 
entre os 3 primeiros. 

            Para receber o benefício é preciso que o atleta envie o pedido via e-mail 
para fepar@fepar.org.br destacando seu nome completo, nº CBPq e copiando o Boletim Oficial 
do evento. É necessário também ser informado no mesmo e-mail uma conta para depósito do 
benefício. 

            Lembramos também que para validação dos pontos no Ranking FEPAR e evitar 
possíveis falhas ou esquecimentos, o atleta deve nos enviar um e-mail também copiando o 
boletim do evento e solicitando seus pontos indicando nome, CBPq e clube a que pertence. 

  

  

8- Curso de Formação de Instrutores AFF – dias 22 a 29 de Julho – Boituva-SP 

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


ATENÇÃO – Realize já sua inscrição para poder receber as orientações da 
documentação necessária para o curso. 

Está agendado para o período de 22 a 29 de Julho mais um curso para formação de 
Instrutores AFF ministrado pelo CIS. 

O curso será realizado em Boituva, no CNP e está aberto a todos os filiados a CBPq 
que cumpram as 
exigências: http://www.fepar.org.br/home/?main=codigo/2010/cap05.php&voltar=1 ver artigo 
154. 

Os instrutores seniores interessados em assumir funções de Avaliador e Diretor 
de Curso devem procurar suas respectivas Federações para que sejam indicados a 
participar deste (e outros) cursos de formação de profissionais como auxiliares afim de 
obter a padronização necessária para futuramente assumir estes cargos. 

Inscrições e maiores informações com o Chefe do CIS, Ricardo Pettená pelo e-
mail ricardo_pettena@hotmail.com . 

            Alertamos que existem uma série de documentos e pré-requisitos a serem preenchidos 
e entregues antes do início do curso bem como alguns saltos preparatórios a serem feitos sob 
supervisão de atuais instrutores para poder participar do curso. Portanto caso tenha interesse 
em participar do curso não perca tempo, realize AGORA sua inscrição para ter tempo hábil de 
cumprir estes preparativos. 

  

  

9- RECADASTRAMENTO 2011 

            - 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 

            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. 

- 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 para o novo valor da anuidade CBPq - R$ 65,00. 

  

  

http://www.fepar.org.br/home/?main=codigo/2010/cap05.php&voltar=1
http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=ricardo_pettena@hotmail.com
http://www.fepar.org.br/
http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=fepar@fepar.org.br


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@flypqd.com.br

