
PG/HG Cross Country (XC) 
Formulário de Solicitação Evento Categoria 2 
FAI CIVL 

Solicito a inclusão do evento esportivo para Categoria FAI/CIVL #2 :

Disciplina (marque X)

XC Asa Delta Classe 1 XC Parapente

XC Asa Delta Classe 2

XC Asa Delta Classe 5

XC Asa Delta Classe Sport

Nome do Evento Exemplo: Etapa 1 Campeonato Paulista de Parapente 2021

Município e Nome Rampa 
(se tiver) Exemplo: Andradas - Pico do Gavião

Website: 
(In English with registration 
page) ) Se diferente do Eventos CBVL informar

Datas: colocar data, com dia da semana, por ex:  sab 20/03 , dom 21/03

Datas Reserva: colocar data, com dia da semana, por ex:  sab 20/03 , dom 21/03

Valor da inscrição R$:

Sanction fee: 
1,5x o valor da inscrição, ou  
valor mínimo de 50 Euros

Pagamento será feito pelo Delegado FAI, que depois será ressarcido pelo organizador 
mediante apresentação de fatura e comprovante do cartão de crédito para agilizar o 
trâmite perante a CIVL-FAI

Prazo: Solicitação tem de ser enviada com prazo mínimo de 40 dias ao delegado 
FAI 

Declaramos que a competição seguirá as regras do Campeonato Brasileiro  

Clube ou Federação 
organizadora:

Responsável pela 
organização:

Email e telefone do 
organizador:

Juiz Geral e #CIVL:

Email e telefone/whats do 
Juiz:

Campo Observações:
< se tiver algum conteúdo a ser publicado, por exemplo campeoanto válido para o 
Ranking de 2 Estados...ou qq outra informação que julgar relevante>



Observações:  
A solicitação e resultados devem ser enviados para o email: thomas.milko@gmail.com, 
não usar whatsapp para termos os registros formalizados 

1. Somente será feito o envio a FAI após o site do evento ser publicado na página "Eventos" da 
CBVL, com o regulamento local publicado (exigência CIVL/FAI).  

2. O regulamento local deve conter:  
- Valores de inscrição com datas limites, como fazer o pagamento (estrangeiros entrar em 

contato no email designado) 
- Nome da decolagem e coordenada geográfica 
- O que será oferecido aos competidores (transporte p/rampa, alimentação, trackers, etc) 

3. Se o evento tiver logotipo, enviar o arquivo junto com o formulário acima preenchido 
4. Lembrar que 25% das vagas devem ser reservadas para competidores estrangeiros, até 1 

mês antes do evento 
5. Colocar dias de reserva em caso de tempo ruim, assim já fica incluída na solicitação 
6. Caso o evento for suspenso por causa da COVID informar ANTES da data do evento para 

providências junto ao CIVL 
7. Resultados devem ser enviados no prazo máximo de 1 semana com o arquivo FSDB e 

arquivo PDF dos resultados 
8. Apenas pilotos filiados a CBVL devem ser incluídos nos resultados 
9. A licença FAI é automática para todo os pilotos em dia com a CBVL 

CIVL - Comissão Internacional de Voo Livre 
FAI - Federação Aeronáutica Internacional 

mailto:thomas.milko@gmail.com

