INSTRUÇÕES AO PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA
ETAPAS DO CBP 2021
A aprovação de sua inscrição seguirá os critérios de ranking conforme
detalhadamente
descritos
no
Regulamento
do
CBP
2021
<https://www.cbvl.esp.br/upload/letters/2021_02_16_REGULAMENTO_CBP_2021.pdf>.
Sua inscrição só estará confirmada após aprovação da Comissão Técnica de
Parapente Competições - CT e o recebimento do pagamento pela CBVL, sendo a lista e
situação de inscrição divulgada através do site de eventos CBVL
A administração das inscrições é de responsabilidade da Comissão Técnica de
Parapente da CBVL.
PROCEDIMENTO PARA PILOTOS BRASILEIROS
Pilotos aprovados serão convidados a fazer o seu pagamento conforme sua ordem
no ranking estabelecido no Regulamento do CBP 2021.
Os 60 primeiros pilotos do ranking 2019 que estiverem na lista como aprovados
devem efetuar o pagamento da inscrição de 17 a 23 de fevereiro de 2021. O não pagamento
até a data, implicará que o lugar do mesmo será automaticamente cedido para o próximo
piloto da lista de espera.
O piloto da lista de espera receberá um e-mail onde a CBVL informará que terá até
4 dias (úteis) para efetuar seu pagamento pelo sistema pag-seguro UOL ou boleto bancário
ou pay pal (estrangeiros), caso não for efetuado a vaga será transferida para o piloto
seguinte da lista de espera, e assim sucessivamente.
Levando em conta que o pagamento refere-se a inscrição no evento e a taxa que
pagamos a FAI anualmente via CAB. Todo piloto CBVL já tem a licença FAI 2021 bem como
nivelamento IPPI incluídos na anuidade.
O processamento será feito de forma automática, é responsabilidade do piloto
informar o seu e-mail correto, e conferir na página lista de pilotos o seu status.
DATAS PARA ETAPA DE GV
● 03/02 Data limite para as Federações Estaduais enviarem a sua lista de ranking para
campeonatocbvl@gmail.com. Caso não enviarem as vagas serão disponibilizadas aos
próximos pilotos da lista de espera.
● 17/02 até 23/02 - Convite e pagamento 60 primeiros do ranking 2019..
● 17/02 até 01/03 - Convite e pagamento pilotos estrangeiros

● 22/02 até 01/03 - Convite e pagamento dos pilotos com vagas pelas Federações.
● 02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 30/03, 06/04, 13/04, 20/04 – subsequentes datas de
convites
● 25/04 - Primeiro dia de prova
Obs.: O não pagamento até a data estipulada, automaticamente libera a vaga.
DA INSCRIÇÃO
O valor da inscrição do campeonato é de R$ 750,00 + R$ 30,00 (TX FAI) = 780,00
Está incluso:
- Estrutura de segurança, salvamento e saúde
- Kit lanche, camiseta, etc
- Transporte para rampa durante os 7 dias de prova + treino
- Resgate nas principais rodovias
- Uso de trackers CBVL bem como toda estrutura da competição
REEMBOLSOS
Cancelamento da inscrição: será devolvido valor líquido depositado em conta
corrente (ou paypal no caso de estrangeiros):
•
•
•

acima de 60 dias do início do evento – 75% do valor
entre 30 e 60 dias do início do evento – 50% do valor
entre 30 e 7 dias do início do evento – 25% do valor

Obs: Caso o evento completar o número de 125 pilotos pagos, reembolsaremos em
75% do valor do piloto desistente, pela ordem de solicitação por e-mail. Casos especiais
como acidentes e/ou condição médica com atestado deverão ser encaminhados por email
para secretaria CBVL, que encaminhará para CT que decidirá qual o valor do reembolso é o
mais adequado. Cancelamentos efetuados a menos de 7 dias do evento sob qualquer
situação não serão feitos.
COVID
Em virtude da Pandemia: O Campeonato poderá ser cancelado a qualquer
momento, seguindo as regras do poder público. Neste caso será devolvido o valor de
inscrição menos os custos já incorridos pela organização. Todos pilotos deverão seguir a

legislação vigente, portanto usar máscaras durante os momentos de aglomeração, como nos
briefings, entrega/recolhimento de trackers, ou seja em qualquer contato com a
organização do evento.
Igrejinha, 16 de fevereiro de 2021.
Alfio Vegni Junior,
Diretor Técnico de Competições de Parapente.

