Campeonato Brasileiro de Parapente 2022, Governador Valadares/MG

7 RESUMO
Local:
Pico da Ibituruna - Governador Valadares/MG
Organização: AVLI – Associação de Voo Livre Ibituruna - Organizador
Prefeitura Municipal de Governador Valadares – Co-Organizador
Jeferson Leal Silva (Jefim) – Coordenador Técnico
Datas Propostas: 12 a 19 de março de 2022
Meteorologia: Março – temperaturas mais elevadas, dias mais longos, vento fraco, porem possibilidade de
pancadas de chuva rápida cedo pelas manhãs e ao final dos dias
Valor de Inscrição: R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais)
Área de Voo: Decolagem com grande desnível, 860m, possível para quase todos os quadrantes de vento
Área de decolagem ampla e gramada, mais de 10 parapentes simultaneamente
Terreno da região relativamente plano, com inúmeras possibilidades de pouso seguro
Extensa malha rodoviária, possibilitando uma infinidade de provas e resgates fáceis
Boa comunicação (rádio + cobertura de celular)
Espaço Aéreo: Amplo espaço aéreo permanente, SBR 350 IBITURUNA, somado ao Notam que anualmente
se consegue para as competições, possibilitando grande região sem restrições
Emergência/Serviços Médicos: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (viatura + 3 ou 4 homens)
UTI SAMU 192 presente na rampa e de prontidão na cidade durante a prova
Unidade de helicóptero em funcionamento na cidade, tempo de resposta de menos de 30min
Boa estrutura hospitalar, público e privado
Estrutura de assistência social para acompanhar/auxiliar pilotos e familiares
Resgate:
03 Ônibus grande + 02 vans + 01 caminhão para o transporte dos pilotos e equipamentos para
a rampa e resgate ao longo das estradas previamente determinadas no briefing da prova do
dia.Todos os veículos dotados de equipamentos de comunicação e com pessoa abordo
conhecedora da região e da operação de resgate
Coordenação de resgate feita por estação de rádio cobrindo 100% da região voada e Telegram
Premiação: R$ 9.000,00 (nove mil reais) + troféus + Medalhas
Staff:
Coordenador Geral – Jeferson Leal Silva (Jefim)
Coordenador Técnico – Jeferson Leal Silva (Jefim)
Coordenador Resgate e Segurança – Fernando Brandalize (Zoio)
Check de Equipamentos – Paulo Bullara
Finanças (estimativa):
Descrição
Despesa
Receita
Transporte/Resgate/Hospedagem/QG
35.350,00
Pessoal
45.341,37
Premiação (dinheiro + troféus + medalhas)
11.720,00
Infraestrutura (tendas, banheiros, som)
10.520,00
Lanches/Alimentação
9.640,00
Festivo (abertura, encerramento, jantar dos pilotos)
13.817,14
Promoção/Divulgação/Impressos/Mídias
22.787,50
Seguro
900,00
Camisas pilotos e staff
7.040,00
Taxas e Investimentos
5.458,76
Aporte Prefeitura de GV (bens e serviços)
25.100,00
Aporte Prefeitura de Eng. Caldas (bens e serviços)
19.200,00
Outros Parceiros e Patrocinadores
18.280,00
Inscrições (-20% da CBVL e -R$50,00 Taxa Pré-PWC)
100.000,00
TOTAL
162.574,77
162.580,00
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