ATA DA REUNIÃO REALIZADA ENTRE A ABVL E OS PILOTOS
PARTICIPANTES DA 2a ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ASA
DELTA EM BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL.
Aos 07 dias de Agosto de 2013, as 20h, no Salão do Hotel San Marcos em
Brasilia/DF, reuniram-se os pilotos de asa delta participantes da 2a etapa do
Campeonato Brasileiro 2014 conforme lista dos inscritos em anexo.
Compôs a mesa o Presidente da ABVL, Chico Santos, e o Diretor de Eventos
da ABVL, Dioclecio Rosendo, deliberando os seguintes assuntos:
ABVL
Com a palavra, Chico Santos apresentou as principais acoes que vem
desempenhando a frente da ABVL tais como:
- Aumento do número de associados e de entidades filiadas a ABVL
- Criação dos ENPIs - Evento itinerante de segurança de voo.
- Profissionalização do esporte
- Benefícios em se associar a ABVL
EDITAL ABVL E MANUAL AOS ORGANIZADORES DE EVENTO
Foi apresentado o Edital para elaboração de propostas ao Brasileiro 2015 Asa Delta e Parapente, bem como o Manual criado para orientar e cobrar um
padrão mínimo de segurança, técnico, de infraestrutura, organizacional e
financeiro aos organizadores de evento. Esse Manual, presente no site da
ABVL, foi disponibilizado em meio impresso para questionamento e consulta
dos pilotos presentes.

PROPOSTAS BRASILEIRO ASA DELTA 2015
Dentro da forma e prazo determinado pelo Edital da ABVL foram recebidas
02 (duas) propostas para sediar uma das Etapas do Campeonato Brasileiro
de Asa Delta 2015:
- uma para o primeiro semestre, em Governador Valadares/MG, da
Associação de Voo Livre Ibituruna - AVLI;
- e outra para o primeiro ou segundo semestre, no Pico do Gaviao/MG-SP,
da VETOR.
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As propostas, entregues ate o dia 05 de agosto, conforme o Edital, tiveram
apresentados seus detalhes aos presentes.
CALENDÁRIO 2015
Após debates, diante do numero de propostas, ficou acertada a realização
da 1a etapa do Brasileiro de Asa Delta 2015 para a cidade de Governador
Valadares/MG, de 29 de Março a 04 de Abril, e a 2a etapa no Pico do
Gaviao/MG-SP, de 13 a 19 de Setembro.
Foi colocado que será firmado um Contrato entre a ABVL e os organizadores
das etapas de 2015, onde esses se comprometerão a assumir todos os
pontos apresentados em suas propostas e no que determina como
exigências mínimas o Manual aos Organizadores de Eventos.
BRASÍLIA
Ante a não apresentação de proposta, segundo o que rege o Edital ABVL, a
cidade de Brasilia/DF ficou de fora da escolha das Etapas de 2015.
Levantou-se a possibilidade de se viabilizar a apresentação de uma proposta
formal ate a 3a Etapa do Brasileiro 2014, em Andradas/MG, onde ante aos
compromissos assumidos na proposta e demostracao de sua viabilidade, a
mesma poderá ser posta em analise e votação para possível inserção no
Calendário 2015, seja como mais uma Etapa do Brasileiro ou como um
"Open" de vôo livre.
REGULAMENTO BRASILEIRO ASA DELTA 2015
Foram colocadas algumas sugestões de alterações no Regulamento (ter ou
nao descarte na etapa, utilização ou nao de notas de campeonatos
internacionais para formação do ranking, obrigatoriedade ou recomendação
do uso do SPOT, etc).
Com a palavra Dioclecio Rosendo solicitou que os pilotos leiam atentamente
o atual Regulamento e que todas as sugestões quanto a possíveis
mudanças sejam enviadas para o seu email ou para o do Cid Maestrine, de
forma que todas essas sugestões sejam organizadas, apresentadas aos
membros da Liga de voadores de asa delta, e votadas na 3a Etapa do
Brasileiro de Asa Delta 2014, em Andradas/MG.
Sem mais para o acrescentar, o presidente deu por encerrada a reunião.
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