
CAMPEONATO PAULISTA DE ASA DELTA 
 

REGULAMENTO DO PILOTO 
 
O CAMPEONATO PAULISTA DE ASA DELTA é um evento de organização em 
conjunto com 2 (dois) pilotos, autorizados pela FPVL e pelas comissões anteriores. 
Ficando estes primeiros responsáveis pelas arrecadações, desenvolvimento e 
administração dos dividendos. 
1) COMISSÕES . Para efeito, do presente regulamento, ficam definidas as 

seguintes Comissões: 
ORGANIZADORA (mínimo 3 pilotos voluntários) - Titular do evento, 
responsável pela idealização, organização e realização das provas, cabendo-
lhe a decisão superior em níveis administrativos e financeiros. 
DE SEGURANÇA (mínimo 3 pilotos voluntários) - Responsável pela avaliação 
e segurança dos pilotos, público e tudo mais envolvido na realização do 
evento. 
TÉCNICA (mínimo 2 pilotos voluntários) - Responsável pela avaliação das 
pontuações, regulamentos e normas técnicas do esporte e do evento. 
METEOROLÓGICA (mínimo 3 pilotos voluntários) – Responsável pela 
avaliação das condições meteorológicas para a realização ou não das etapas. 
DE PROVA (mínimo 3 pilotos votados) – Responsável pela definição das 
provas em cada etapa, bem como definição de raios, goal, janelas e start. 
PILOTO – Voador de asa delta, regulamentado e em dias com a Associação 
Brasileira de Voo Livre (ABVL) e com seu respectivo clube, habilitado a montar 
e pilotar seus equipamentos, que tenha aptidão física suficiente para participar 
das competições, que esteja devidamente inscrita nas mesmas, mediante o 
aceite do presente regulamento e a complementação do processo de inscrição 
(preenchimento de ficha e pagamento da inscrição). 
Juiz (contratado) – Pessoas autorizadas a colher, registrar e avaliar os dados 
dos GPS´s e/ou outros mecanismos de registro, para definição de resultados. 

 
2) .DIREITOS DOS COMPETIDORES  
2.1 Participar da etapa em que estiver devidamente inscrito. Receber, quando 
houver, o kit do competidor, fornecido pela organização.  
2.2 Apresentar recurso, dentro do prazo estipulado, contra as penalidades que lhe 
forem aplicadas.  
2.3 Apresentar queixa contra outros competidores que lhe prejudicarem através da 
violação ao presente regulamento, ou por conduta antiesportiva, desde que 
acompanhado de provas contundentes ou físicas.  
2.4 Receberem da organização, de forma clara e adequada, as informações 
técnicas sobre a prova. 
 
3) . DEVERES DOS COMPETIDORES  
3.1 Realizar o processo de inscrição com ficha, comprovante de depósito, carteiras 
da ABVL e do respectivo clube, ambas dentro do prazo de validade. 
3.2 Realizar o processo de inscrição na íntegra, sem omissão de dados para a 
organização, que se reservará o direito de recusar qualquer inscrição que venha 
comprometer a integridade e segurança do evento.  
3.3 Manter conduta esportiva e ética perante outros competidores, organização, 
direção, fiscalização e suporte da prova.  
3.4 Acatar as decisões das comissões e da organização da prova.  



3.5 Realizar a sua prova no percurso designado pela organização, para que seja 
validada.  
3.6 Ser responsável pelo seu equipamento durante toda a prova.  
3.7 Recolher todo o lixo que descartar e encontrar pela rampa, mesmo sendo ele 
de outra origem. 
3.8 Minimizar ao máximo o impacto provocado pela estrutura do evento, 
respeitando as leis locais, orientação da Policia Militar, Policia de Transito, 
Bombeiros e Staffs da prova. 
 
4) . INSCRIÇÕES OU TAXA DE KIT  
4.1 Valor da inscrição. A inscrição de cada etapa terá o valor de R$150. 
4.2 Descontos “48h”.  O piloto terá 20% (vinte por cento) de desconto, caso 
efetue o pagamento até 48 horas que antecede a etapa – quinta-feira. Ficando 
R$120 e ganhará o kit de prêmios, quando houver. 
4.3 Sem desconto “24h antes do evento”.  O piloto perderá o desconto, caso 
efetue o pagamento após 24 horas que antecede a etapa – sexta-feira. Ficando 
R$150, porém ganhará o kit de prêmios, quando houver. 
4.4 Período de inscrição. Pode-se inscrever no dia da etapa, sem desconto e 
com o valor integral – R$150, e não ganhará o kit de prêmios, quando houver.  
4.5 Sobre a inscrição única. A taxa de inscrição refere-se à etapa, apenas aquela 
etapa, não podendo ser substituída em caso de ausência do piloto, 
independentemente do motivo. 
4.6 Aderindo a novas provas. O piloto poderá, aderir a novas etapas, sendo que 
deverá efetuar nova inscrição/pagamento.  
4.7 Valor Categorias. O valor será igual para todas as categorias. Cada piloto fará 
sua inscrição na categoria que estiver habilitado, conforme Regulamento do 
Campeonato. Aqueles que forem participar de provas da categoria SOFT, devem 
optar por esta categoria durante a inscrição na rampa, apenas em etapas que 
tenham esta categoria. 
4.8 Forma pagamento. A inscrição de cada piloto deverá ser feita por depósito em 
conta informada pela Comissão Organizadora, ou em mão de um Staff anunciado 
na rampa, na etapa. 
 
5) . RETIRADA DO KIT (quando houver) E CONFIRMAÇÃO DO ATLETA  
5.1 Documentos obrigatórios. Os pilotos deverão apresentar carteira da ABVL e 
do clube no ato da inscrição (em cópia). Na falta de qualquer um destes 
documentos, o piloto não poderá confirmar sua participação, bem como retirar o 
kit. Não sendo ressarcido dos valores investidos. 
5.2 Atletas menores de 18 anos. Só poderão participar com autorização por 
escrito e com firma reconhecida dos pais ou responsável legal. A autorização 
deverá estar acompanhada de cópia de um documento de identidade, que será 
retido pela organização.  
5.3 Retirada do Kit por terceiros. É vetada a entrega de kits para terceiros.  
 
6) . CATEGORIAS. Conforme Regulamento do Campeonato. 
 
7) . PONTUAÇÃO POR ETAPA PARA TODAS AS MODALIDADES  
7.1 O campeonato Paulista é um circuito composto por um numero de etapas pré-
definidas, que se divulgará as classificações de cada uma delas, e ao final, os 
campeões em cada categoria. A colocação de cada piloto depende de normas que 
constam no regulamento do Campeonato e definidas pela Comissão Técnica, 
amplamente divulgadas. 



 7.2 Ao final do circuito os pilotos que somarem mais pontos em suas respectivas 
categorias serão sagrados campeões do Campeonato Paulista de Asa Delta do 
ano, sendo certo que a premiação do ano, poderá atingir até 3º colocado. 
7.3 Para que o piloto seja sagrado campeão, vice ou 3º colocado no Campeonato 
Paulista de Asa Delta, na sua categoria, é necessário que tenha sido ranqueado 
nas etapas do ano. 
7.4 Em caso de empate, o desempate respeitará o seguinte critério: maior 
participação nas etapas. Colocar o desempate assim, reforça o caráter competitivo 
e o número de participações. 
 
8) . ATENDIMENTO MÉDICO  
A Organização da prova colocará serviços de Bombeiro/Ambulância. Qualquer 
atleta que se envolva em acidente, que tenha sofrido lesões, ou qualquer outra 
situação que ameace sua integridade física e mental, deve, obrigatoriamente, 
apresentar-se à equipe médica e relatar fidedignamente o que lhe aconteceu. A 
equipe médica reserva o direito de decidir se este piloto inscrito poderá continuar a 
participar da prova depois de seu atendimento.  
Nota: Todos os participantes devem conhecer os procedimentos de emergência 
(telefones e rádios). Em caso de acidentes e situações de risco de vida, os 
competidores envolvidos serão obrigados a seguirem as regras de segurança, 
acionar o resgate e procurar socorro.  
 
9) . SEGURANÇA NO AR  
9.1 Os pilotos devem saber e cumprir as normas do esporte, e as mencionadas no 
Regulamento do Campeonato. 
9.2 Cada participante é responsável por ajudar outro em CASO DE PERIGO. A 
omissão de socorro implicará na desclassificação e responsabilidade legal. 
9.3 Certas condições meteorológicas poderão obrigar os organizadores a cancelar 
o cumprimento de determinadas etapas ou a mudar o percurso da mesma, por 
motivos de segurança. O cancelamento poderá ocorrer antes do final da etapa em 
desenvolvimento, e mesmo que algum piloto já a tenha concluído. No caso de 
cancelamento de uma etapa, a Organização decidirá se os resultados serão 
pertinentes ao ranking final. Os organizadores determinarão quais percursos 
poderão ser iniciados ou concluídos quando houver perigo à vida dos 
competidores. 
9.4 Todo piloto, inscrito nas etapas, poderá está coberto por um Seguro, oferecido 
pelo próprio site da ABVL, o que lhe dá maior segurança no esporte. 
9.5 Toda integridade física do piloto, e terceiros, como seus bens, em caso de 
acidentes é de inteira responsabilidade do piloto. 
 
10) . ACESSO À ÁREA RESTRITA  
10.1 Identificação. Quando chegar ao evento, o piloto deve dirigir-se ao QG ou à 
tenda da organização onde receberá o kit e confirmará presença. Ou ainda fazer 
sua inscrição, caso não tenha feito. 
10.2 Áreas de montagens de asas. Existirá uma área para montagem das asas, 
bem como o corredor para facilitar e agilizar as decolagens. 
10.3 Áreas de estacionamento. Quando possível, será reservada uma área para 
estacionamento exclusivo dos pilotos com seus resgates únicos. 
a) Não permita exceções. 
b) Não insista ou tente justificar a entrada de parentes ou amigos de qualquer 
idade ou grau de parentesco ou proximidade para estacionar ou montar uma asa 
não sendo inscrito na etapa. 



c) Não discorde ou cause problemas caso estas áreas sejam fechadas e o acesso 
negado ao piloto, certamente existirá um bom motivo para esta decisão.  
d) A área fechada para hidratação e alimentação (quando houver) terá itens 
calculados de acordo com o número de inscritos, para que consigamos atender 
todos durante o final de semana. É expressamente proibido pegar mais de um kit 
por piloto. Em caso de desrespeito, a segurança desta área está orientada a 
chamar o diretor de prova, apontar o infrator, que poderá ser punido.  
e) A Organização não se responsabiliza por objetos e equipamentos, é de 
responsabilidade dos pilotos. 
 
11) . DIREITOSDE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS  
11.1 O(a) atleta que se inscreve está incondicionalmente aceitando e concordando 
em ter sua imagem e voz divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, 
internet, vídeos e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos 
informativos, promocionais ou publicitários relativos ao evento, sem acarretar 
nenhum ônus aos organizadores, Patrocinadores, Apoiadores e Município. 
11.2 Todos os atletas, staffs, organizadores cedem no ato de inscrição todos os 
direitos de utilização de sua imagem e voz para a empresa organizadora e para os 
patrocinadores. 
11.3 A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos aos 
voos têm os direitos reservados aos organizadores. 
 
12 . CANCELAMENTO, ADIAMENTO OU MUDANÇAS DA ETAPA OU 
CRONOGRAMA . Leia este item com bastante atenção! 
12.1 Possibilidades A organização reserva o direito de cancelar ou mudar a data 
de qualquer uma das etapas no ano, sem que haja qualquer antecedência pré-
estabelecida. Diferentes fatores podem forçar os organizadores a tomar este tipo 
de decisão. Fatores como integridade física dos pilotos, organização, fatores 
políticos locais, órgãos responsáveis em fornecer autorizações, previsão do tempo, 
cancelamento de patrocínio, entre outras. Ainda em relação a cancelamento ou 
mudança de data, a organização não se responsabilizará por hospedagens, 
transportes aéreos ou terrestres, e qualquer outro custo pré-contratado.  
12.2 Cancelamento. Primando pela segurança dos pilotos e evento, a 
organização poderá determinar a suspensão do evento, iniciado ou não, por 
questões de segurança pública, vandalismo, condições ambientais e/ou naturais. 
Sendo suspensa, por qualquer um destes motivos, esta será considerada realizada 
e não haverá designação de nova data para realização da etapa. 
12.3 Os pilotos ficam cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os 
riscos e danos da eventual suspensão do evento (iniciado ou não) por questões de 
segurança pública, vandalismo, condições ambientais e/ou naturais ou motivos de 
força maior, não gerando qualquer responsabilidade para os organizadores. 
12.4 Na hipótese de suspensão do evento esportivo não haverá devolução do 
valor de inscrição.  
12.5 O evento poderá ser adiado ou cancelado a critério da Comissão 
Organizadora, sendo comunicando aos inscritos está decisão pelos meios de 
comunicação e redes sociais. 
12.6 Na hipótese de abertura de nova janela, e a consequente divulgação de nova 
data, os inscritos também não terão a devolução do valor da inscrição, devido ao 
benefício de desconto que recebeu.  
12.7 Cancelamento e mudanças por conta de fatores naturais. O voo livre – 
asa delta – depende totalmente de boas condições ambientais para que possa ser 
realizada. Estas condições podem ir da ideal até a de extremo risco à integridade 



física de pessoas. A organização reserva o direito de cancelar o evento ou até 
mesmo algumas ou todas as provas durante a etapa, caso julgue que as 
condições colocam em risco pessoas em voo ou fora dele. A organização poderá 
mudar distâncias, percursos ou locais de execução das provas, mesmo que 
decidido na hora. A organização poderá cancelar uma prova mesmo que ela esteja 
em andamento. Por se tratar de pura proteção à vida de pessoas, não há espaço 
para que qualquer protesto, comentários desagregadores ou contestação da 
decisão tomada. Pilotos que incitem pessoas, ou que formem grupos de ataque à 
organização, poderão ser punidos juridicamente e também poderão ter a sua 
participação no Campeonato proibida por uma, muitas ou todas as realizações. 
Familiares, acompanhantes ou terceiros que agirem de maneira desrespeitosa ou 
agressiva, serão convidadas a se retirar do evento podendo prejudicar o atleta 
relacionado.  
12.8 Na hipótese de cancelamento do evento (sem divulgação de nova data), 
apenas por questões meteorológicas, os pilotos, organizadores e patrocinadores, 
tendo ciência destes contratempos que são comuns ao voo livre (asa delta), 
assumirão os prejuízos, cada um com seus respectivos. Desde que determinado 
pelas Comissões Técnica, Meteorológica e de Prova. 
12.9 Adiamento de etapas. Qualquer etapa adiada será realizada 
preferencialmente no final de semana seguinte, e sucessivamente. 
a) Responsabilidade x adiamento. Os Organizadores, Promotores, 
Patrocinadores, pessoas físicas ou jurídicas ligados à realização do evento estarão 
isentos de quaisquer responsabilidades moral e/ou financeira se a prova for 
adiada, por razões adversas à realização da competição, e de acidentes de 
qualquer natureza, que possam ocorrer, antes, durante e após a realização do 
evento.  
b) Mudança de local ou sítio. A organização poderá transferir a prova para um 
local seguro na cidade e caso a troca de local seja necessária, a organização 
informará aos pilotos. 
c) O atleta que se inscreve tem conhecimento deste regulamento, concorda com 
ele no ato da inscrição.  
 
13) . POLITICA DE DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO  
13.1 No caso de adiamento. Na hipótese de adiamento da prova e a consequente 
divulgação de nova data não haverá devolução do valor da inscrição ou 
transferência desta para uma outra etapa futura.  
13.2 Por simples desistência. O atleta que desistir da inscrição e da participação 
na prova não receberá a devolução da inscrição. Salvo motivos de saúde, 
comprovados por atestado médico, neste caso a devolução só será realizada após 
a organização realizar a confirmação junto ao médico. A devolução poderá ser 
realizada em até 60 dias.  
 
14) . SAÚDE DO ATLETA E APTIDÃO PARA A PRÁTICA ESPORTIVA  
14.1 Todos os participantes INSCRITOS deverão estar em dia com sua avaliação 
médica para realização da prova, pois a organização não é responsável pela 
saúde dos atletas. Cada competidor é responsável por si e deve estar certo que é 
capacitado para realizar exercício físico, também é de obrigação e decisão do 
próprio atleta julgar durante a sua prova se deve ou não continuar.  
14.2 Parágrafo único. Pode o juiz de prova, seguindo recomendação do médico 
responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento. 
14.3 A organização não é responsável pelo atendimento médico dos atletas, em 
casos de lesões geradas pela prática. Porém, em cumprimento às normas, será 



solicitado junto às prefeituras dos sítios, um serviço de ambulância UTI para 
atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos hospitais da 
rede pública de saúde. O atleta ou seu acompanhante poderá decidir pela 
remoção ou transferência para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a 
organização de qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas 
decorrentes deste atendimento médico.  
 
15) . PREMIAÇÃO EM DINHEIRO  
As categorias que forem premiadas em dinheiro devem estar cientes das regras 
abaixo e do Regulamento do Campeonato.  
15.1 Prazo de pagamento. Poderá ser realizado em até 30 dias após a 
competição. Este pagamento poderá ser feito em dinheiro, cheque ou depósito 
bancário. Ocorrendo o pagamento no evento, este estará disponível durante o 
domingo de cada etapa.  
15.2 Conferencia do valor e recibo. O piloto deve conferir o valor imediatamente 
não havendo a possibilidade de reclamação posterior. A organização solicitará 
documento oficial que comprova o recebimento para finalidades contábeis e este 
deve ser entregue da forma orientada para que a premiação seja paga.  
15.3 Dados para depósito. Todos os pilotos são responsáveis em fornecer dados 
necessários para o pagamento e qualquer contato feito pela organização por e-
mail que não obtiver resposta, poderá ser considerado abandono da premiação 
(verifique se o e-mail da organização não está em SPAM ou Lixo Eletrônico)  
ATENÇÃO! O atleta premiado que não subir ou participar do pódio perderá o 
direito de receber a premiação. 


