
 

 

 

 

 

 

 

 

3ª COPA CIA DO VENTO  

REGULAMENTO 

 

OBJETIVO 

A Copa Cia do Vento tem como objetivo principal, fomentar o esporte Voo Livre na modalidade 
Parapente no Estado de GO e DF. É um Evento que apesar de se configurar uma “Competição” entre 
os pilotos de Parapente, tem em primeiro lugar a ideia de confraternização entre os pilotos destes 
Estados que se encontrarão em uma determinada data, fora da alta temporada e buscarão 
desenvolver suas habilidades de voo sem grandes exigências, prevalecendo acima de tudo a 
segurança, amizade, diversão e confraternização.  

 

DATA 

Etapa Jandaia – GO – 25 de Maio de 2019 

 

CATEGORIAS 

INICIANTE 

Categoria destinada à pilotos iniciantes e pilotos não acostumados com voos de distância ou 
competições que voam em Parapentes homologados A e B 

PERFORMANCE 

Categoria destinada à pilotos acostumados com voos de distância ou competição que voam em velas 
A, B, C e D 

FEMININO 

Categoria destinada à pilotos do sexo feminino acostumadas com voos em distância ou competição 
que voam em velas A, B, C, D 

 

PROVAS E PONTUAÇAO 

 

CATEGORIA INICIANTE  

- As Provas desta categoria serão de Permanência e Pouso no Alvo. 

- A janela de decolagens para os voos de Permanência e Pouso será das 15h até as 17:30h. 

- A pontuação de Permanência cada minuto de voo soma 1 ponto com limite máximo de 120 
minutos ou 120 pontos. Não serão computados voos (pontuação) acima de 120 minutos. 



 

 

- A pontuação do Pouso no Alvo é disponibilizada pelo 3 Aros, sendo 50 Pontos (Aro Maior), 80 
Pontos (Aro Intermediário), 100 Pontos (Aro Menor) 

- A pontuação final é o resultado da soma dos pontos obtidos nas provas de Permanência e Pouso 
no Alvo no dia da competição 25/05. 

 

CATEGORIA PERFORMANCE  

- As provas desta categoria serão OLC. 

- A janela de decolagens para os voos de OLC é “LIVRE”, assim como a quantidade de decolagens é 
“LIVRE”. 

- A pontuação é computada pelo voo baixado no XCBrasil, sendo válido o maior voo do piloto no dia 
com a maior PONTUAÇÃO OLC. 

- O piloto deve ser cadastrado no site XCBrasil para baixar seus voos válidos para competição. 

 

CATEGORIA FEMININO 

- As provas desta categoria serão OLC. 

- A janela de decolagens para os voos de OLC é “LIVRE”, assim como a quantidade de decolagens é 
“LIVRE”. 

- A pontuação é computada pelo voo baixado no XCBrasil, sendo válido o maior voo do piloto no dia 
com a maior PONTUAÇÃO OLC. 

- O piloto deve ser cadastrado no site XCBrasil para baixar seus voos válidos para competição. 

- A piloto que decidir participar da Cat. Iniciante, automaticamente deixa de competir na Cat. 
Feminino. 

 

SEGURANÇA 

- Todos os pilotos competidores devem voar no mínimo com os equipamentos básicos que 
consistem em Parapente, Selete, Paraquedas Reserva, Capacete e Rádio. 

- À participação na competição é limitada à pilotos com velas homologadas.  

- Não haverá equipe de Bombeiros na rampa, visto que não há uma janela para decolagens. O 
formato da competição deixa a decisão de decolagem a cargo do piloto que deve julgar o seu melhor 
momento, estando ciente de sua capacidade para realizar o voo no momento escolhido para sua 
decolagem . Caso não tenha segurança para decolagem, confirmado pela Organização, a prova será 
cancelada.  

- O piloto deve estar ciente de sua capacidade técnica para participar da Competição, estando sob 
sua análise e responsabilidade à participação. Será assinado um termo de responsabilidade no ato 
da confirmação de sua inscrição, comprovando sua ciência dos riscos inerentes à participação do 
campeonato e isentando a organização de qualquer responsabilidade. 

 

 

 

 

 



 

 

PREMIAÇÃO 

A Premiação será no dia 25/05 em horário e local a confirmar. 

CAT INICIANTE 

1º Lugar – Troféu 

2º Lugar – Trófeu 

3º Lugar – Trófeu 

4º Lugar – Troféu 

5º Lugar - Troféu 

 

CAT PERFORMANCE 

1º Lugar – Troféu 

2º Lugar – Trófeu 

3º Lugar – Trófeu 

4º Lugar - Troféu 

5º Lugar - Troféu 

 

CAT FEMININO 

1º Lugar – Troféu 

2º Lugar – Trófeu 

3º Lugar – Trófeu 

 

INSCRIÇÃO 

Valor: R$50,00 

Pagamento realizado até o dia 24/05 por transferência bancária. O pagamento realizado no dia da 
competição (25/05) terá o valor de R$60,00. 

OBS: 

- Após feita a inscrição no link http://www.123formbuilder.com/form-4828105/meu-formula-rio  o 
participante receberá um email com a conta para realizar o depósito referente ao pagamento da 
Inscrição. Após pagamento sua inscrição será confirmada! 

- A inscrição dá direto a 1 Camiseta e Premiação 

 


