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Regulamento Geral do Campeonato Paulista de Voo Livre – Asa Delta FAI 1 2018 

 

1.0 A ORGANIZAÇÃO 

    A organização do Campeonato Paulista 2018 será constituída por 5 (cinco) comissões e 1 (um) Juiz, a saber: 

1ª - Comissão Organizadora: Rodrigo Missi e Elaine Maia; 

2ª - Comissão de Segurança: Marcus Amorim, Carlos DalFabro e Walkir Junior: 

3ª - Comissão Técnica: Ricardo Campanha, Paulo Guilherme, Luiz Carlos Junior e Guilherme Rotor; 

4ª - Comissão de Meteorologia: Rodrigo Missi, Bruno Rotor, Hamilton Fontes e Ghrumar Vedovelli e Euclides 

Roberto; 

5ª - Comissão de Provas: 5 pilotos escolhidos pelos juízes; 

Juiz Geral – Paulo Guilherme e juiz de rampa, um membro da Comissão Organizadora. 

   1.1 A comissão organizadora será composta pelas pessoas citadas no item 1.  

   1.2 A comissão deve apresentar o calendário de competições no mínimo um mês antes da primeira etapa. Caso seja 

necessário, para o bom andamento e manutenção de alto nível técnico e competitivo, o calendário será apresentado no blog 

do campeonato e nos demais meios de comunicações e redes sociais.  

   1.3 A Comissão Organizadora junto com a Comissão Meteorológica e o JUIZ, poderão alterar, incluir ou excluir etapas do 

calendário, sempre antes da última etapa e em casos de força maior. 

   1.4 A temporada do campeonato paulista é considerada pelo ano, e não pelo ranking corrido, ou seja, a temporada de 2018 

será formada por todas as etapas que acontecerem dentro deste ano. 

   1.5 Os organizadores do evento, empresas patrocinadoras, Juiz Geral, Juiz (ES) de Rampa, assim como qualquer pessoa sob 

o comando destes, incluindo auxiliares de decolagem (ao "dar cabo" na rampa), excluem-se de quaisquer responsabilidades 

por imperícias e/ou acidentes que por ventura venham a ocorrer com os pilotos ou provocados por eles a terceiros. Os 

pilotos assumem seus próprios riscos. 

   1.6 Os pilotos autorizam filmagens e fotografias de todos os seus voos, treinos e solenidades, e o uso dessas imagens será 

exclusivo para propaganda, promoção e publicidade do evento e do esporte, bem como para a utilização dos patrocinadores. 

   1.7 Caso a organização do campeonato venha a ser desenvolvida por uma empresa particular/privada, esta se 

responsabilizará pela busca de patrocinadores, mídia e demais divulgações em prol do esporte; bem como para o melhor 

bem estar dos atletas. É de responsabilidade da empresa organizadora, apresentar-se às comissões, com a apresentação do 

projeto 2018, até 30 dias antes da primeira etapa, para avaliação e aprovação das comissões. 

      1.7.1     É de responsabilidade desta empresa toda organização das etapas; além do alojamento, transporte e alimentação 

do(s) juiz (ES), informações estas apresentadas no projeto. 

      1.7.2 A empresa organizadora tem o dever de manter contato com as comissões para confirmações das etapas pré-

definidas no projeto. Visto que, o andamento da etapa depende da avaliação das comissões e nunca dos interesses da 

empresa organizadora nem dos patrocinadores, para segurança dos pilotos e melhor funcionamento da competição. 

      1.7.3 Após apresentação do projeto, com suas despesas e receitas aprovadas pelas comissões, cabem os lucros e 

arrecadações finais à empresa organizadora. 

    1.8 A empresa organizadora isenta-se de quaisquer acidentes e incidentes, visto que toda integridade do atleta e seus 

equipamentos é de inteira responsabilidade dos mesmos, somando-se a isso ao item 4.0 A SEGURANÇA. 

    1.9     Em caso de investimento de patrocinadores, os atletas automaticamente respeitam as exigências e publicidades das 

mesmas, bem como divulgação dos seus logos, sejam em camisetas, banner, folders, asas, capacetes, etc. 

    1.10 Por estarem envolvidos patrocinadores, autoridades e organizadores, o piloto inscrito na etapa que não comparecer 

a premiação da mesma, caso a premiação seja no domingo, terá sua atitude vista como antidesportiva e terá uma 

penalidade que poderá ser desde a retirada da premiação (troféu, medalha, dinheiro...), ou mesmo a sua participação 

anulada, pontuação zerada em cada prova da respectiva etapa, sendo considerado para o “ranking” também a pontuação 

zero, sem o direito de ressarcimento do pagamento da inscrição. A avaliação será feita pelos juízes e Comissão Organizadora, 

mesmo que a etapa só tenha prova no sábado. A anulação deste procedimento, bem como a pontuação e aceitação do 

representante, estarão sob avaliação dos juízes e Comissão Organizadora. 
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2.0 O REGULAMENTO 

 

    2.1 São obrigatórias à apresentação da carteira de piloto desportivo do Clube de seu sítio de voo, Federação Estadual ou 

CBVL, todas dentro do prazo de validade. Pilotos que não cumprirem este item não participarão da competição, não terão 

pontos somados no ranking paulista e serão impedidos de decolar na competição. 

    2.2 O valor da inscrição para cada etapa não poderá ser superior a R$ 200,00 (duzentos reais). A inscrição deverá ser 

feita em depósito bancário, em dados, divulgados pela Comissão Organizadora, no ato de confirmação da etapa. 

    2.3 O piloto que não pagar sua inscrição, com pelo menos 30 minutos de antecedência do briefing do dia, não terá os 

waypoints da prova carregados e será impedido de decolar durante a janela da competição. 

    2.4 Visto que, para o melhor funcionamento da etapa é necessário ter a certeza do número de participantes. Assim, as 

inscrições dos pilotos terão uma redução no valor quando feitas até a sexta-feira que antecede a etapa. Para inscrições 

efetuadas no Sábado, o piloto perde o desconto, mas ainda ganha o brinde (adesivo eoucamiseta e/ou boné). 

    2.5 Todas as etapas do Campeonato Paulista serão constituídas por no mínimo duas categorias: ELITE e SPORT. 

    2.6 A categoria SPORT é o novo nome da antiga categoria Advanced, mantendo todos os critérios anteriores desta. 

    2.7 Em determinados sítios, será incluída a Categoria SOFT. A qual consiste em premiar os pilotos que tiverem um maior      

tempo, ou permanecia entre decolagem e pouso. Podendo na categoria SOFT ter um bônus de pontuação, a ser definida pela 

Comissão Técnica, ou pouso na mosca – área delimitada e marcada com antecedência e visível em voo - ou mesmo uma 

prova de pilões. Só será permitido participar da categoria SOFT pilotos que não estejam inscritos nas demais categorias e 

com devido equipamento de marcação de voo (GPS). 

    2.8      PILOTOS que serão CONSIDERADOS DA CATEGORIA ELITE: A) Os 10 (dez) primeiros pilotos do ranking geral ELITE do 

ano anterior B) Pilotos nível IV C) Todos que possuam ASA DE ALTA PERFORMACE SEM KING POST (CARECA). 

    2.9 SPORT são todos os pilotos que participam do Campeonato Paulista e que não estejam incluídos no item 2.8 e, 

possuem ASA COM KING. 

    2.10 Os pilotos inscritos na competição, categoria ELITE e SPORT disputarão os prêmios e colocações do evento 

correspondente a sua categoria. 

    2.11 Em caso de premiação em dinheiro ficam definidos que pelo menos 20% do total distribuído, caberá à categoria 

SPORT e será distribuído de acordo com as melhores colocações desta categoria. 

    2.12 Todo o piloto que iniciar o ano na categoria SPORT, deverá disputar esta categoria até o final da temporada, mesmo 

que após alguma etapa realizada esteja entre os 10 (dez) melhores do Ranking Paulista ELITE, ou mude de nível. 

    2.13 Todo piloto da categoria SPORT passará automaticamente para a categoria ELITE sempre que terminar a temporada 

entre os 10 colocados no ranking paulista ELITE, se conquistarem o título de campeão paulista da categoria SPORT ou se 

avançar de nível III para nível IV, de acordo com o regulamento de credenciamento e no ano seguinte participará da categoria 

ELITE, ou passa para a ELITE no ano corrente perdendo todos os pontos. 

    2.14 O número mínimo de inscritos por categoria para que a etapa seja validada em cada categoria é de 5 (cinco) pilotos.  

    2.15    O horário para marcação de voos e o local do QG serão divulgados no primeiro briefing da competição.  

      2.15.1    O piloto que não comparecer ao Briefing, será penalizado com a perda de 100 pontos por dia de prova. 

      2.15.2   O piloto que não marcar seu voo no horário determinado sem apresentar uma justificativa plausível para o juiz, 

poderá ser penalizado. 

    2.16    A entrega do GPS devera ser feita até às 18h no sábado e 17h no domingo, em QG antecipadamente divulgado, se 

a entrega ocorrer após o horário descrito acima, poderá sofrer penalidade (-100 pts) se a justificativa não for aceita pela 

Comissão Organizadora e Juiz geral. 

      2.16.1 - Caso o piloto não entregue seu GPS após o último horário do domingo (17h), poderá não ter a prova do domingo 

computada para o ranking; 

      2.16.2 - O piloto poderá não ser penalizado, caso comunique ao juiz de prova ou rampa (radio/telefone/mensagem) o 

motivo da sua eventualidade (pousar em roubada, caso de saúde, familiar, etc) que será avaliado, podendo ou não ser 

deferido. 

    2.18 Em contrapartida, o apurador e a Comissão Organizadora têm até às 19h para divulgar os resultados da Etapa no 

domingo, para que a partir daí, inicie a premiação. O piloto tem o dever de aguardar os resultados até este horário e ficar  

para a premiação, porém tem o direito de se ausentar caso o horário não seja cumprido pela apuração.  
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    2.19 A prova do domingo deve ser escolhida, pela Comissão de Prova, de forma que seja curta em quilometragem e tempo, 

para que todos tenham tempo hábil para entrega dos seus GPS's - término aproximado às 16h-17h. 

    2.20 São facultados o uso de equipamentos de apoio ao voo, tais como altímetros, variômetros e é vetado o uso de 

equipamentos de propulsão. Para provas com decolagem de reboque deverá ser apresentado no momento da inscrição, um 

adendo a este com as características e normas pertinentes a tal. 

    2.21 O Juiz Geral tem o poder de desclassificar pilotos e/ou aplicar penalizações em pontos se eles não seguirem as normas 

aqui estabelecidas ou mostrarem atitudes antiesportivas contra outros pilotos, assistentes, autoridades ou público em geral. 

    2.22 Para a formação do Ranking Paulista de 2018, do total de provas realizadas no ano, 33% dessas provas deverão ser 

usadas para descarte dos piores resultados de cada piloto e de provas em que não tiver participado. Para o ranking, o 

número exato de descartes será calculado por arredondamento matemático do número obtido pela aplicação de 33% sobre 

o número de provas acontecidas no ano. Será utilizada a seguinte tabela de descartes de provas: 

1 a 2 provas realizadas = nenhum descarte 

3 a 4 provas realizadas = um descarte 

5 a 7 provas realizadas = dois descartes 

8 a 10 provas realizadas = três descartes 

 

3.0 A COMPETIÇÃO 

   3.1 São de responsabilidade única e exclusiva da Comissão de Prova escolhida pelo juiz reunir-se com a comissão técnica 

na decolagem para a escolha da prova do dia (pilões, gol, horários de janela de decolagem, portão de partida e parâmetros 

para a fórmula GAP). Somente a comissão ou o Juiz Geral poderão decidir a prova. Cabendo a essas, juntamente com a 

comissão de segurança a avaliação e informação ao juiz geral da execução da mesma com os seus devidos parâmetros. 

   3.2 Após receber a escolha da prova, e até 15 minutos antes da abertura da janela, o Juiz Geral deverá fazer um briefing 

para divulgar esta escolha, preencher uma ficha constando as características da prova e de preferência preparar um quadro 

de avisos na área de decolagem para informar os pilotos. É obrigação de o piloto inteirar-se da prova do dia. 

   3.3 Os pilotos deverão respeitar o corredor de decolagem. O Juiz Geral ou o Juiz de Rampa darão instruções para a correta 

distribuição das asas nos locais de montagem. O Juiz Geral tem autoridade para desclassificar e/ou penalizar em pontos o 

piloto que insistir em permanecer no corredor de decolagem, ou coagir para decolar os pilotos a sua frente, ou ainda furar 

fila na decolagem. 

   3.4 Tendo decolado um só piloto, não poderão ser feitas modificações na prova. 

   3.5 O tempo entre a abertura da janela até a abertura do Start será de 40 minutos, ou em outro tempo a ser avaliado pelo 

Juiz e Comissão Técnica, dependendo das condições meteorológicas. 

   3.6 O GPS é utilizado como a única evidência para comprovação do voo. Para qualquer dúvida, o piloto só terá direito a 

verificação, caso tenha GPS back-up. 

   3.7 Apenas alguns modelos de GPS são aceitos para marcação de voo. Cabe ao Juiz permitir ou não a sua utilização para 

comprovação do voo. As configurações do GPS são responsabilidade do piloto. 

   3.8 Na marcação dos voos, os pilotos deverão entregar seus GPS para análise, que será prontamente devolvido com a 

confirmação ou rejeição do registro do voo. 

   3.9 Para ser considerado válido, o track log do GPS deve conter no mínimo dois minutos de dados, e no mínimo 5 pontos 

contínuos antes e depois de qualquer pilão e starting gate. Todos os pontos devem apresentar marcação de data e hora 

válidas e consistentes com os demais pontos. São considerados pontos contínuos, aqueles que não têm mais do que trinta 

segundos de diferença ao seu predecessor. 

   3.10 É obrigação de o piloto verificar que seu GPS está operacional, inclusive com relação à carga de pilhas, e configura-lo 

de acordo com as especificações fornecidas pela Organização. 

   3.11 Para comprovação da largada nas provas de “janela aberta com portão de partida“, o portão será um círculo virtual, 

com raio e centro em local a ser divulgado nos briefings das provas, podendo haver até quatro intervalos entre a abertura e o 

fechamento do portão. 

   3.12 O tempo de start do piloto será considerado como o último momento em que ele entrar ou sair do círculo, conforme a 

determinação do briefing da prova do dia, antes de completar qualquer outro objetivo da prova. A não comprovação do 

horário de largada, ou última saída/entrada do start antes do horário previsto para a primeira largada, acarreta a perda do 

voo ao piloto, pontuando apenas com a distância mínima. 
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   3.13 Para comprovar um pilão, o registro do GPS deverá indicar que o piloto passou dentro de um círculo com raio 

determinado pela comissão, com centro na coordenada fornecida pela organização. É obrigatório que o registro do GPS do 

piloto mostre pelo menos um ponto dentro do círculo, ou que, a reta traçada por dois pontos, separados no máximo por 30 

segundos, passe dentro do círculo. 

   3.14 A organização poderá indicar marcos de referência próxima às coordenadas, no entanto, o ponto de contorno ou gol 

será considerado sempre a coordenada fornecida. 

   3.15 No caso do não cumprimento de um objetivo, à distância voada será considerada como o ponto mais próximo que o 

piloto tiver chegado do objetivo. 

   3.16 As marcações do local de pouso deverão ser feitas através do GPS. Está será a única forma aceita para marcação do 

voo. 

   3.17 No GOAL serão usados o sistema de faixa ou raio virtual, neste caso, o fechamento do tempo de voo será feito pelo 

GPS, com base na coordenada fornecida e uma faixa imaginária com tamanho determinado pela comissão para cada lado 

desta coordenada, posicionada perpendicularmente à trajetória da última perna da prova ou raio com tamanho determinado 

pela comissão. 

   3.18 Nos casos em que a etapa ocorrer simultaneamente e em conjunto com o campeonato brasileiro, carioca ou super-

race e seus organizadores estiverem fazendo a pontuação e organização, serão adotados os critérios apresentados por eles 

para marcação e pontuação dos voos. 

   3.19 Para uma prova ser válida é necessário que a janela fique aberta no mínimo pelo tempo calculado pela quantidade de 

pilotos inscritos na competição presentes na rampa vezes um minuto e que no mínimo 30% desses tenham decolado. 

   3.20 A pontuação das provas deve obedecer aos critérios mostrados na última versão da Fórmula GAP, conforme normas 

publicadas pela FAI. A mesma fórmula deverá ser usada durante todo o campeonato. Não poderá, em hipótese alguma, 

ser usada a ferramenta da fórmula que aplica 1000 pts ao vencedor independente da qualidade da prova. 

   3.21 Para provas de mosca e/ou permanência/pouso, sem térmicas de apenas planeio, as pontuações da etapa serão 

descartadas para o ranking anual. 

 

4. OPEN 

 

O Open e uma forma de incentivar pilotos de outros estados e até internacionais a competir no Campeonato Paulista de Asa 

Delta, sendo que todo piloto que correr o Open terá seus pontos enviado para a FAI – no CIVL. 

Portanto todo piloto que participar no Campeonato Paulista de 2018 terá o seu CVLID como registro para controle de pontos 

para o sistema de Ranking mundial. 

Os pilotos que participam do Open não deverão ser inclusos no Ranking do Paulista Elite e nem tão pouco no Ranking 

Paulista Sport, a categoria Open não tem um ranking anual com isso o organizador terá que premiar somente o primeiro da 

categoria Open de cada etapa. 

 

5.0 A SEGURANÇA 

   5.1 São obrigatórios o uso por parte de todos os pilotos e em todas as provas os seguintes itens: capacete (de 

preferência integral), paraquedas de emergência, sistema duplo de engate (que permita desengate rápido em caso de 

acidente) e rádio transmissor para comunicação entre a organização e o piloto. É obrigação de o piloto informar ao juiz 

geral a frequência de rádio que ele irá voar antes de sua decolagem. 

    5.2 É responsabilidade de o piloto estar com a asa e os equipamentos de segurança e bom estado de conservação, voar de 

forma segura, respeitando as normas de segurança e de tráfego aéreo. Pilotos que não respeitarem tais requisitos ou 

envolvidos em colisões poderão ser penalizados pelo Juiz e pela Comissão Técnica e de Segurança. Em função da gravidade 

da falta, a penalidade poderá ser em pontos perdidos, em desclassificação da prova ou em desclassificação da competição. 

    5.3 Por razões de segurança, os pilotos deverão seguir uma rotação obrigatória nas térmicas ao redor da decolagem (dias 

pares=direita, dias ímpares=esquerda), antes do start, ou outra, por determinação da Comissão Técnica e de Prova, 

amplamente divulgada. 

    5.4 Uma asa chegando a uma térmica deve entrar no mesmo sentido de rotação estabelecido pelo primeiro piloto que ali 

chegou, independentemente da posição ou diferença de altura entre eles. 

    5.5 Ficam extremamente proibidos acrobacias e rasantes durante as provas, mantendo assim, a segurança dos pilotos em 

voo e do público que estejam prestigiando o evento, bem como, aqueles que estão a decolar em segurança. O 
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descumprimento desta pode gerar penalidades em perda de até 100 pontos, ou desclassificação da prova ou da competição, 

por avaliação do juiz e da Comissão de Segurança. 

     5.5.1 O Juiz Geral também pode aplicar penalizações ou desclassificar pilotos por manobras perigosas em voo, voos não 

condizente com o evento ou por demonstrar inabilidade técnica. 

    5.6 Pilotos que se apresentarem para decolar sob efeito de medicamentos, drogas ou álcool serão proibidos de decolar 

para a prova e serão desclassificados da competição. 

    5.7 O Juiz Geral só tem o poder de cancelar ou interromper uma prova, depois de alguns ou todos os pilotos terem 

decolado por falta de condições de segurança de voo. Esta decisão poderá ser tomada somente em face de situações 

impróprias de decolagem, e/ou voo para o nível de experiência dos pilotos concorrentes, e que possam colocar em risco a 

segurança dos mesmos. A decisão deverá ser anunciada na decolagem e na área de pouso. 

     5.7.1 A prova é considerada interrompida se, no mínimo, já estiver decorrido uma hora da abertura do start ou se um 

piloto tenha completado a prova. Neste caso, serão computados os pontos dos pilotos até o horário da interrupção da prova.  

O Juiz geral e seu staff não têm a obrigação de informar pessoalmente a todos os pilotos sobre o cancelamento ou 

interrupção da prova, nenhuma pontuação será calculada ou divulgada se a prova for cancelada. 

    5.8 Os acidentes ocorridos com as asas durante a competição deverão ser comunicados ao Juiz Geral e imediatamente 

providenciado seu conserto. Qualquer parte substituída deve apresentar as mesmas características originais de fabricação. 

    5.9 O piloto poderá substituir um equipamento (ASA DELTA) mediante a formalização por escrito do motivo pelo qual a 

mudança ao Juiz Geral, que fará a notificação a todos os inscritos e participantes nos dias do evento. Caso o piloto não o 

faça, o mesmo sofrerá uma penalização em 100 pontos. 

 

6.0 REGRAS DE PROTESTO 

   6.1 Protestos serão aceitos, desde que efetuados por escrito e acompanhados de uma taxa de protesto no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais). Esta taxa será devolvida em caso de deferimento. O protesto só poderá ser colocado em no máximo 

até 15 minutos após a divulgação do resultado parcial da prova, mas sempre antes da premiação de cada etapa. Sendo 

entregue os troféus não caberá mais recursos referente às provas. 

    6.2 Os protestos deverão ser encaminhados ao Juiz Geral que deverá complementa-lo com sua opinião e serão julgados 

por comissão composta por (três) competidores, eleitos pelo Juiz Geral, especificamente para isso. 

    6.3 Não cabem quaisquer reclamações ou protestos por desconhecimento da prova ou falta de comprovação do voo. 

 

7.0 PREMIAÇÃO 

   7.1 O piloto que não comparecer a premiação da etapa, e estiver pontuado entre os 10, é tido como uma atividade 

antidesportiva, com a perda de 300 pontos. Não importando a categoria*. 

    7.2 O piloto que estiver pontuado entre os três primeiros na premiação da FINAL e não comparecer é tido como 

atividade antidesportiva e começará o ano seguinte com a perda de 500 pontos. Não importado a categoria*. 

 * Salvo em casos extremos, com analise do juiz e da comissão organizadora. 

                     Este regulamento substitui os anteriores e está aprovado pela Federação Paulista de Voo Livre – FPVL 

 

                                                 São Paulo  _____ de  ______________________________ 2018 

 

_______________________________________________________                      __________________________________ 

 

                Rodrigo Missi                      Elaine Maia                                                    

_______________________________ 

                           Comissão Organizadora                                                                         

Juiz Geral

 


