ATA DA REUNIÃO REALIZADA ENTRE OS PILOTOS
PARTICIPANTES DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
DE PARAPENTE EM ARAXA/MG

Aos 17 dias do mês de setembro de 2013, foi realizada no QG
montado na rampa de decolagem do Horizonte Perdido, a reunião
entre os pilotos participantes da 2ª etapa do Campeonato Brasileiro
de Parapente, conforme lista de presença anexa.
Compôs a mesa dos trabalhos o Coordenador de Eventos da
ABVL, Dioclécio Rosendo, o representante da Liga de
Competidores, Mauro Arruda, e o Diretor Técnico da ABVL –
modalidade Parapente, André Fleury, deliberando os seguintes
assuntos:

ABVL
Com a palavra, Dioclécio Rosendo explicou o motivo da ausência à
reunião do Presidente da ABVL, Chico Santos, que veio a cidade
de Araxá no dia anterior, exclusivamente para participar da reunião,
mas por motivos de trabalho teve que retornar com urgência ao Rio
de Janeiro.
- Cadastro dos pilotos – foi colocado que a gestão anterior não
repassou o banco de dados dos pilotos, bem como o programa de
cadastros, senha, etc. Todo esse trabalho esta sendo refeito e no
início problemas surgiram mas estão sendo solucionados e
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atualmente mais de 1.500 pilotos já refizeram seu cadastro perante
a entidade.
- Carteira ABVL – vários lotes da nova carteira ABVL já chegaram
as mãos dos pilotos Brasileiros. Estas estão ainda sendo enviadas
sem nivelamento, mas até o final desse semestre, as regras de
nivelamento serão definidas pela equipe técnica da ABVL para que
as pʼroximas habilitações já contem com os níveis dos pilotos.
- Liga de Competidores - foi enaltecido o trabalho da Liga nos
últimos anos para a melhoria do nosso esporte, em especial na
elaboração e melhorias do Regulamentos da competição nacional
(este já em sua revisão G). Porem foi relembrado a necessidade de
oficialização da Liga de Competidores de Parapente, determinando
em Estatuto e/ou Regimento quais são suas regras, atribuições e
pilotos participantes da mesma.
O representante da Liga dos Competidores, Mauro Arruda, colocou
que, aproveitando a presença dos pilotos, até o final desta etapa de
Araxá/MG, já teriam um esboço desses documentos elaborado.
- Situação Financeira da ABVL – dívidas foram herdadas da gestão
anterior. Todas essas dívidas foram sanadas e hoje a entidade
encontra-se totalmente legalizada, e está providenciando todas as
certidões negativas.
- Apoio a Equipe Brasileira – repetindo o que o Presidente da
ABVL, Chico Santos, dissera na reunião com pilotos de Asa Delta
em Brasília/DF, foi informado que após analisar o fluxo de caixa da
ABVL, esta garantido recursos para custear as passagens aéreas
das Equipes Brasileiras de Parapente e Asa Delta para os próximos
Campeonatos Mundiais da FAI, em 2015.
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REGULAMENTO BRASILEIRO PARAPENTE 2014
Com a palavra, o representante da Liga de Competidores
apresentou as seguintes sugestões e alterações ao regulamento,
todas aceitas pela maioria dos pilotos presentes:
- Numeral na vela - será obrigatório para cada piloto inscrito no
campeonato. O custo deste será do organizador do evento.
- Inclusão do item tolerância zero para a pratica de atitudes antedesportivas.
- Arrecadação para Equipe do Mundial - será apresentado um
projeto à ABVL que 10% das inscrições do campeonato brasileiro
será destinado ao caixa para custear as despesas da equipe que
irá para o mundial. Projeto definido pela LBCP.
- Valor das Inscrições - definido que as inscrições do Campeonatos
Brasileiros de Parapente 2014 terá como piso o valor de R$ 400,00
e teto máximo de R$ 580,00.
- Premiação por categoria - definido que terão premiações para
todas as categorias, FUN, SPORT, OPEN e FEMININA.
- Penalidades - será incluso no Regulamento os critérios para o
piloto que não assinar a lista. Será incluso no regulamento os
critérios de punição ao não report back. Será alterado a punição
para entubadas.
- “Spot” ou sistema similar de localização e rastreamento via
satélite - será adotado como obrigatório para 2015 o dispositivo tipo
spot ou qualquer outro sistema de rastreamento via satélite com
item de segurança obrigatório para a etapa do campeonato
brasileiro.
- Protesto - será alterado de forma que fique claro os
procedimentos para elaboração e posta dos mesmos.
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ETAPAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAPENTE 2014
Foi decidido na ultima reunião da ABVL em Baixo Guandu/ES, que
o Brasileiro de 2014 será realizado em 02 (duas) etapas, com
propostas apresentadas de acordo com edital da ABVL com as
regras gerais pro Campeonato Brasileiro de Parapente 2014.
Foram apresentadas 04 (quatro) propostas, sendo 02 (duas) delas
para o primeiro semestre e outros 02 (duas) deles para o segundo
semestre.
Primeiro semestre:
Baixo Guandu/ES e Governador Valadares/MG
Segundo Semestre:
Pico do Gavião, Águas da Prata/SP e Brasília/DF
As propostas, recebidas até o ultimo dia 15 de setembro, ficaram
disponíveis, em meio impresso , para a consulta e questionamento
dos pilotos desde o dia anterior a reunião.
Foi aberto o microfone aos representantes das cidades candidatas.
Por Baixo Guandu/ES, Frank Brown e Governador Valadares/MG,
Rossine Cunha, apresentaram e defenderem suas propostas.
Respondendo indagação de alguns pilotos, foi colocado pelo
Diretor de Eventos da ABVL, Dioclécio Rosendo, que a contratação
do staff técnico das etapas (juiz geral, apurador, coordenador de
resgate e segurança) serão de livre escolha do organizador, entre
profissionais previamente cadastrados no site da ABVL,
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demonstrando know how para o exercício da função.
Dioclécio ressaltou que essa é a posição da atual Diretoria da
ABVL, não impor tais profissionais ao organizador, e sim criar uma
rede de fornecedores confiáveis que deverão apenas se credenciar
na ABVL para sua possível contratação pelo organizador, evitando
assim a criação de grupos fechados para esse segmento.
Por voto feito em cédula especifica, entre todos os pilotos inscritos
na etapa de Araxá/MG e presentes à reunião, foram escolhidas as
propostas de:
1ª Etapa: Governador Valadares/MG, para o primeiro semestre, e
2ª Etapa: Pico do Gavião, Águas da Prata/SP, para o segundo
semestre.
Foi colocado que, contados até trinta dias após essa escolha, será
firmado um Contrato entre a ABVL e os organizadores das etapas
de 2014, onde estes se comprometerão a assumir todos os pontos
apresentados em suas propostas e no que determinam as regras
gerais constantes no Edital para os organizadores do Campeonato
Brasileiro de 2014.
Sem mais nada para acrescentar, foi dada por encerrada a reunião.
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