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Etapa Sudeste – 58° Campeonato Brasileiro de Planadores 
 

Bebedouro SP – de 06 a 13 de fevereiro de 2016 
  
 

1. DO EVENTO 
 

1.1. Nome do Evento 
 
58° Campeonato de Planadores do Sudeste/2016 – Bebedouro/SP. 
 
1.2. Local  
 
Aeroporto Municipal de Bebedouro SP 
Hangar Aeroclube 
Bebedouro SP 
Telefone (17) 3044-2122 e 3044-3038 
 
1.3. Programação  

 
1.3.1. Inscrições 
 
Por motivo de segurança de operação, serão aceitas até no máximo 64 inscrições. Este é o limite físi-
co e operacional do aeroporto 
 
    1.3.1.1 Datas 
 

             02 de fevereiro                Encerramento das pré-inscrições (com desconto)  
06 de fevereiro                Encerramento das Inscrições, treinamento, pesagem e briefing inicial.  
07 a 13 de fevereiro        Dias de provas   
13 de fevereiro                Último dia de prova e premiação 
 

            1.3.1.2 Preços de inscrição 
 

a) Classe Aberta / Racing : 
  

      Inscrição até 02 de fevereiro:      R$   400,00                   Reboques    R$ 200,00 
   Após:         R$    500,00                 Reboques    R$ 200,00 

                              
             b) Classe Olímpica:  
 

              Inscrição até 02 de fevereiro:     R$  300,00                              Reboques   R$ 180,00   
               Após:                                R$  400,00                              Reboques   R$ 180,00 

               
b) Deverão ser adquiridos 7 reboques a serem pagos juntamente com a taxa de inscrição                                                       
                                                                              
c)   Outros preços, não inclusos na taxa de inscrição: 
  
    Resgate/avião:    R$ 7,50/km x distância de uma perna voada 
 
 Diária no alojamento   R$ 15,00  
 
   
 1.3.1.3 Conta para depósitos da Inscrição: 

 
Banco do Brasil (001) 
Agencia 0054-X 
Conta 3660-9 
Aeroclube de Bebedouro – CNPJ 57.727.117/0001-99 
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1.3.1.4 . No ato da confirmação da inscrição, todos os pilotos receberão kit contendo: 
  

 Relação impressa dos pontos com nome, numeração e coordenadas.  

 Cópia dos Procedimentos Locais do Campeonato  
 

1.3.2. Treinamento  
 

O aeródromo não ficará fechado para voos de treinamento não oficial, contudo deverão ser obser-
vados os limites de Espaço Aéreo para voos realizados antes do início do NOTAM. O dia 12 de se-
tembro será o dia de reconhecimento e treinamento oficial.  

  
         1.3.3. Briefing Inicial  
 

No dia 06 de fevereiro será realizado o Briefing inicial às 19:00 h, com presença obrigatória de to-
dos os pilotos e chefes de equipes.  

 
1.4. Organização do Campeonato  

 
Diretor:               Ângelo Sérgio Hermini 
Meteorologista :   Francisco Leme Galvão/Milton Soares 
Tesoureiro:          Angelo Sergio Hermini  
Operações:         Marcos Vicente 
Segurança:          Henrique Navarro 

 
1.4.1. Demais Funções  
 
O nomes que irão compor as Comissões Organizadoras do Campeonato, Provas e Pontos, etc..., e 
membros do Júri serão definidos no briefing Inicial 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 
   
2.1. Classes  
 

2.1.1. O campeonato será disputado nas Classes “Open”, “Racing” e “Olímpica”, de acordo com as 
regras contidas no MANUAL ESPORTIVO DA FBVV 2013, ANEXO A DO MANUAL ESPORTIVO 
DA FBVV, FAI SPORTING CODE SC3A, bem como as disposições contidas nestes PROCEDI-
MENTOS LOCAIS. 
 
2.1.2.  No caso de falta de quórum (mínimo de 4 inscritos) para se constituir uma classe, os plana-
dores serão agregados à classe contigua (superior ou inferior) na faixa de handicap, situação de-
nominada como “Classe Única”, conforme o Manual Esportivo FBVV 2013. 

 
2.1.3. Será permitida a participação de pilotos e planadores de outras nacionalidades, desde que 
estejam regulares perante a ANAC, e os pilotos concordem com o enquadramento de seus plana-
dores no Sistema Brasileiro de Classes e Sistema de Handicap da FBVV, e possuam habilitação 
como Piloto de Planador emitida pelos órgãos oficiais aeronáuticos e esportivos de seus países. 
 
2.1.4 Os pilotos que tiverem a bordo instrumentos giroscópios de qualquer tipo devem informar o 
fato à organização para que sejam adotadas as medidas previstas no item 4.1.2.b do Anexo A do 
Manual Esportivo da FBVV. A Verificação de instrumentos a serem removidos ou lacrados deve 
ocorrer no dia de treinamento (4.1.2.b), e estará sujeita a inspeção durante todo o campeonato. 

 
2.1.5. Motoplanadores poderão decolar por meios próprios ou serem rebocados. 

 
a) Se eles decolarem por meios próprios deverão seguir o circuito de reboques em uso e 

os seus motores devem ser cortados na área de desligamento designada e na altura 
máxima de desligamento; 

 
b) Se eles necessitarem de um segundo lançamento para saída, poderão acionar seus  

motores, em coordenação rádio com o controle de operações, na perna do vento da 
pista em uso, em altura inferior a 300 m, ou pousar para efetuar nova decolagem. Ca-
da acionamento de motor será considerado como 1 (hum) lançamento válido. 

 
c) Caso o competidor não pretenda utilizar o motor durante todo o Campeonato, ele deve-

rá declarar durante a inscrição esta opção e seu compartimento será lacrado no dia do 
treinamento. 

 
2.1.6. Curvas contínuas a menos de 10 km do ponto de largada devem ser feitas somente para a 
esquerda; 
  
2.1.7. Caso haja limite de altura para a Saída esse será informado no briefing e não poderá ser ul-
trapassado nos 2 minutos que antecedem a Saída. 
 
2.1.8. Não será requerido o Marcador de Eventos para assinalar as saídas (7.4.5);  
 
2.1.9. Não haverá penalização para pouso fora. 

 
2.1.10. Em caso de pouso fora, o setor de operações deverá ser informado com a maior brevidade, 
pelo competidor, via rádio, telefone ou por membro de sua equipe pessoalmente, antes de qual-
quer providência para resgate aéreo ou terrestre. A falta desta informação acarretará primeiramen-
te em advertência e após, uma penalização de 100 pontos. 
 
2.1.11. As recuperações aéreas deverão ser aprovadas e programadas pelo setor de operações, 
devendo a equipe do piloto providenciar o cabo de reboque. 
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3. DOS PILOTOS E TRIPULAÇÕES  
 

3.1 No ato da inscrição deverá ser declarado: 
 

3.1.1  O nome do Piloto em Comando, seus dados pessoais, endereço e telefone de pessoa para 
contato.   

 
3.1.2  A validade da CHT, CCF e Licença Esportiva da FBVV do Piloto em Comando mediante a-
presentação destes documentos.  
 
3.1.3  Nota: A inscrição para as competições não isenta ou exime o Piloto em Comando, portador 
de CHT – Certificado de Habilitação Técnica, para Piloto de Planador ou qualificação superior, das 
responsabilidades estabelecidas pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, TITULO  V, Capítulo III – 
Do Comandante da Aeronave, Art. 166, e demais disposições. 

 
3.1.4  Planadores biplaces poderão competir em ambas às classes e voados solo ou duplo. O tri-
pulante adicional será considerado como lastro variável e pode ser mudado a cada dia. Somente o 
piloto inscrito como Piloto em Comando será considerado nos resultados. (FAI Sporting Code Sec-
tion 3, Annex A, 3.4.3 d.)  
 
3.1.5  Na Classe Olímpica poderá ser inscrito mais de um piloto por planador, monoplace ou bipla-
ce, o qual constará da publicação dos resultados como Piloto em Comando desde que cumprido o 
item 3.1.2 acima. Nos dias em que participar da prova como Piloto em Comando terá publicado o 
seu resultado e, nos dias em que não voar constará como DNC.   

 
4. RELAÇÃO OFICIAL DE PONTOS DE VIRADA  
 
4.1 A relação oficial contém 76 pontos de virada numerados (em planilha anexada a estes Procedimentos), 
e os seguintes pontos poderão ser utilizados, a critério da comissão de provas como: 
  

5.1.1 Pontos de saída 
01 A Bebedouro (Hangar) 
02 A CAB 31  (Cabeceira 31) 
03 A CAB 13  (Cabeceira 13) 
04 A PCECHO  (Controle Sudeste) 
05 A PCWHIS  (Controle Noroeste) 
79 Plaza Innn  (Cidade) 
 

5.1.2 Pontos de chegada 
  01 A Bebedouro (Círculo de 3km) 
  02 A CAB 31  (Cabeceira 31) 
  03 A CAB 13  (Cabeceira 13) 
 

5.1.3 Pontos de controle 
04 A PCECHO  (Controle Sudeste) 
05 A PCWHIS  (Controle Noroeste)  

 
 
Arquivos nos formatos SeeYou e outros compatíveis com FDR’s aprovados encontram-se no site 
http://soaringweb.org/TP/Bebedouro e estarão disponíveis para download também no local do evento.  
 
 
4.1. Polígono de Provas 
  

O polígono de provas está definido por NOTAM específico do Campeonato, com limites verticais a se-
rem apresentados nos briefings de abertura. 

http://soaringweb.org/TP/
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A Coordenadas / Área do polígono formado pelas seguintes localidades dos Estados de São Paulo  e 
Minas Gerais: 
 
Vide Anexos 

 
5. BRIEFINGS E HORÁRIOS 
 
Abertura do grid :   9:00 
Briefing:     9:30  às 10:00  
Limite para formação do grid:  11:00  
Primeira decolagem: a partir das 11:30  
  
Nota: Esses horários poderão ser modificados por motivos operacionais e meteorológicos, desde que ob-
servando sempre um tempo mínimo de 30 minutos entre o término do briefing e o horário da primeira deco-
lagem. 
No caso de provas alteradas após a formação do “grid”, o horário da primeira decolagem será atrasado   
em 15 minutos. 

 
5.1 Os briefings (exceto o briefing inicial) estarão exclusivamente focados nas informações meteorológicas, 
na prova do dia, nos procedimentos de operação e nas recomendações de segurança, sendo que quais-
quer manifestações que não sejam relacionadas aos itens mencionados, deverão ser feitas por escrito à 
Direção do Campeonato e, quando oportunas, serão respondidas no briefing seguinte às manifestações;  

 
5.2 Quaisquer manifestações dos pilotos competidores, tais como interrupções, questionamentos e verbali-
zações fora de ordem, serão consideradas como comportamento inconveniente e sujeitas a punições pre-
vistas no item 9.1 deste procedimento.       
 
5.3 No início dos briefings diários, a partir do segundo dia de prova, serão mencionados os três primeiros 
colocados de cada classe na prova do dia anterior. Será facultada a palavra ao vencedor de cada classe 
para que compartilhe com os colegas a experiência do respectivo vôo;  
 
 
6. REGISTRADORES, DOWNLOAD  E  ANÁLISE DE VÔOS  
 
 
6.1 É de inteira responsabilidade dos pilotos  
 

6.1.1 Providenciar os instrumentos (softwares, cabos, etc.) necessários ao processamento e análi-
se dos registros de vôos contidos em seus Registradores de Vôo (FDR) e/ou GPS e conversão dos 
registros para o padrão IGC;  
 
6.1.2 A Organização do Campeonato, com a finalidade de simplificar e agilizar a contagem de pon-
tos solicita, que os participantes enviem seus vôos para igc.fbvv@gmail.com   
 
6.1.3 Serão aceitos, além dos Registradores de Vôo (FDR) e GPS aprovados pelo IGC, os mode-
los EW, SN-10 e Garmin com barograma, desde que atendido o disposto no item 6.1.1 deste regu-
lamento;  
 

 
6.2  Dos arquivos de Vôo e responsabilidades 
  

 
6.2.1 Cabe a cada piloto enviar seu voo para voosfbvv@gmail.com em até 30 minutos após o ho-
rário do pouso. O piloto que atrasar a entrega do vôo será penalizado conforme regras da FAI. 
6.2.2 A Organização poderá solicitar de cada piloto, antes da realização do briefing  da próxima 
prova, a entrega de voo de um FDR ou GPS de reserva;  

 
6.2.3 É de responsabilidade da Comissão de Pontos a verificação do traçado do vôo antes da pu-
blicação dos resultados não oficiais. Nenhum piloto pode ser prejudicado por falha da Comissão de 
Pontos em relação ao não cumprimento deste item;  

mailto:igc.fbvv@gmail.com
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6.2.4 A organização poderá aplicar as penalidades previstas no Manual Esportivo no caso de apre-
sentação de Registradores de Vôo (FDR) ou GPS em condições que dificultem o processamento e 
análise dos vôos;  

 
6.2.5 É de responsabilidade do piloto, zerar o tracklog dos GPS´s tipo Garmin e similares. Certos 
GPSs não fazem distinção entre dois vôos consecutivos, portanto, quando não zerados dificultam e 
eventualmente inviabilizam a análise do vôo do dia;  

 
 
7. DAS PROVAS  
 
 
7.1. Tipos de Provas 
 
Serão marcadas provas dos tipos:  
 

7.1.1. Prova de Velocidade – Por Áreas Indicadas;  
 

7.1.2. Prova de Corrida em Circuito Único  (Se observada restrição no item 6.1.1 do Anexo A da 
FBVV )   

 
7.2. Definições da Comissão de Provas 
 
A Comissão de Provas determinará, após análise da meteorologia, os seguintes parâmetros para as pro-
vas do dia:  
 

• Definição do tipo de prova;  
• Duração da prova (intervalo de tempo mínimo/máximo) no dia (Prova de Áreas);  
• Definição do ponto de partida;  
• Definição de 1 primeiro ponto obrigatório após a saída, caso necessário;  
• Definição de 1 ponto de controle obrigatório antes da chegada. 
• Definição do ponto de chegada;  
• Definição da altura máxima de saída;  
• Definição das alturas mínima e máxima de chegada; 

 
8. PROCEDIMENTOS  
 
 
8.1. Geral  
 

8.1.1 Haverá limitação de espaço aéreo durante a competição. Toda explanação a respeito de es-
paço aéreo ocorrerá nos briefings de abertura de ambos os campeonatos. Verificar NOTAM.  
 

8.2. Procedimentos de Pesagem 
 

8.2.1 Estes procedimentos visam garantir a equidade esportiva das competições, provendo o Piloto 
em Comando de um dado fundamental para a preparação, com segurança, de seu planador para 
cada dia de prova. 
 
8.2.2 Estes procedimentos não isentam ou eximem o Piloto em Comando, portador de CHT para 
Piloto de Planador ou qualificação superior, das responsabilidades estabelecidas pelo Código Bra-
sileiro de Aeronáutica, TITULO  V, Capítulo III – Do Comandante da Aeronave, Art. 166, e demais 
disposições em vigor. 
8.2.3 Pesagem Inicial – Será realizado um procedimento de pesagem de todos os planadores a-
presentados pelos respectivos Pilotos em Comando para participarem das competições. 
 

a) A pesagem inicial será realizada em local definido pela organização nas seguintes datas 

e horários: 
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 Dia 06/02 das 08:00 às 16:00 horas -  

 
8.2.4  A pesagem inicial será realizada com os seguintes procedimentos:  

 
a) O planador será apresentado nas datas, horários e local indicado, pelo Piloto em Co-
mando munido dos documentos de porte obrigatório do planador inclusive a última Ficha 
de Pesagem.  

 
b) O planador deverá ser apresentado com a sua capacidade de lastro alijavel, e/ou com-
bustível no caso de motoplanadores, completamente preenchida, pára-quedas, baterias, 
rádios de mão, instrumentos especiais e outros itens portáteis utilizáveis em vôo.  

 
c) O planador será pesado nas condições acima indicadas com o Piloto em Comando e tri-
pulante adicional (no caso de biplaces) a bordo, tomando-se os pesos na roda do trem de 
pouso e na bequilha.  

 
c.1) O valor da soma dos pesos tomados na roda do trem de pouso e bequilha se-
rá anotado como Peso de Apresentação. 

  
c.2) O Peso de Apresentação será comparado ao Peso Máximo de Handicap cons-
tante da Tabela de handicap do Sistema de Handicap da FBVV. 

 

 Caso o Peso de Apresentação seja superior ao Peso Máximo de Handicap, 
o lastro, e/ou combustível no caso de motoplanadores, será alijado ou re-
movido até ser atingido o Peso Máximo de Handicap,. 

 

 Para os planadores de todas as classes, caso o Peso Máximo de Handicap 
para o planador não possa ser atingido com alijamento de lastro, ou retira-
da de combustível no caso de motoplanadores, ou que o Peso de Apre-
sentação permaneça simplesmente superior ao Peso Máximo de Handicap 
este participará das competições sujeito, a critério exclusivo da organiza-
ção, à penalidade de aumento de índice de handicap conforme planilha 
Excel da FBVV. 
 

 A instalação ou retirada de lastros fixos, instrumentos especiais e quais-
quer outros itens portáteis, em qualquer planador, deverá ser informada 
pelo Piloto em Comando à organização e, será exigida nova pesagem para 
determinação do Peso de Apresentação. 

 
c.3) O planador será, em seguida, pesado conforme apresentado, item b) acima, 
somente na roda do trem de pouso, em configuração para movimentação no solo, 
a saber: com roda de cauda e barra de reboque engatada em carro ou apoiada por 
outro meio, sem o Piloto em Comando e/ou tripulante adicional a bordo, para se 
obter e registrar o Peso Máximo de Controle. 
 

8.2.5 Pesagem diária - Os planadores serão pesados a cada dia de prova, antes da formação de-
finitiva do “grid” de decolagem, com os seguintes critérios: 
 

a) A pesagem diária verificará exclusivamente o Peso Máximo de Controle  e poderá ser 

realizada em local especificado ou no próprio “grid” a critério exclusivo da organização. 

b) A organização poderá exigir, a seu critério exclusivo, a pesagem de qualquer planador, 

mesmo após o procedimento de pesagem diária, a qualquer tempo antes do início das 

decolagens da classe do planador. 

c) Qualquer planador que durante a pesagem exceder o Peso Máximo de Controle obtido 

no processo da Pesagem Inicial deverá alijar lastro e/ou retirar combustível até atingir 

o seu Peso Máximo de Controle. 
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d) Qualquer planador que durante a pesagem exceder o Peso Máximo de Controle, e que 

não tiver meios de alijar lastro e/ou retirar combustível para atingir o Peso Máximo de 

Controle  estará sujeitos às penalidades previstas no item 9.3. 

e) Os Pilotos em Comando que causarem atrasos no processo de pesagem alinharão 

seus planadores nas últimas posições do “grid” independentemente das classes em 

que estejam participando. 

f) É expressamente proibida a adição de lastro, combustível ou quaisquer itens portáteis 

depois de efetuada a pesagem diária. Água de beber e alimentos para uso pessoal não 

são considerados no peso de decolagem do planador. 

 
8.3 Envergadura e Winglets  
 

8.3.1 A critério exclusivo a organização, os planadores poderão sofrer aferição em suas enverga-
duras e pontas de asa (extensões ou winglets).  

 
 
8.4. Procedimentos de rádio  
 

8.4.1 A freqüência de rádio para a coordenação das provas será 127, 225 MHz e a freqüência para 
a coordenação das operações de reboque e lançamento será 123,45 MHz.  

 
8.4.2 Os pilotos que, durante o período de lançamento e a abertura da largada, estiverem em altu-
ra inferior a 600 m num raio 5 km do aeródromo sede do campeonato utilizarão a freqüência 
123,45 MHz. 

 
8.4.3 É permitida a comunicação por rádio entre pilotos e entre estes e suas equipes, desde que 
não sejam feitas nas freqüências acima mencionadas. 

 
8.4.4 Para fins de visualização e marketing televisivo, a direção do Campeonato poderá solicitar 
que alguns planadores levem a bordo micro câmeras e, ou transmissores de posição fornecidos 
pela mesma e regulados para terem um retardo de 15 minutos.  

 
 
8.5. Procedimentos de Largada  
 

8.5.1 Em princípio, para aumentar a segurança, a linha de largada terá 3 km de comprimento, per-
pendicular à linha que une o ponto de saída ao primeiro ponto de virada, sendo 1,5 km para cada 
lado. 
A comissão de provas poderá optar por outro tipo de largada desde que previsto no Anexo A do 
Manual Esportivo da FBVV.  

 
8.6. Procedimentos em Ponto de Virada  
 

8.6.1. Provas de Velocidade Por Áreas Indicadas (AAT): Cada área será um círculo ou segmen-
to de círculo (22,5º, 45,0º ou 90,0º) de raio a ser definido pela Comissão de Provas. Círculos ou 
segmentos de círculo definidos pela comissão de provas que extrapolem o polígono de provas es-
tendem o polígono até os limites desses círculos. 
 
8.6.2. Prova de Corrida em Circuito Único (AST): Em princípio, os pontos de virada neste tipo 
de prova serão cilindros com raio de 500 metros (“Beer Can”).  

  
8.7. Procedimentos de chegada 
  

8.7.1 Em princípio, será um círculo com raio de 3 km (“finish ring”) a partir do ponto de che-
gada. A altura mínima ao cruzar a borda do círculo é de 300 m e a prova estará concluída no ato 
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do cruzamento. A penalização para chegadas abaixo dos 300 m é de 1 ponto/m abaixo do mínimo. 
(Tabela 8.7 do anexo A do “FAI Sporting Code); 
A comissão de provas poderá optar por outro tipo de chegada desde que previsto no Anexo A do 
Manual Esportivo da FBVV.  

 
8.7.2 Os pilotos deverão informar via rádio (freqüência 123,45 MHz) a posição “ZZ, 5 minutos fora” 
informando se farão pouso direto ou passagem para entrada no tráfego. 

  
8.7.3 Caso o diretor de provas considere o número de participantes elevado, comprometendo a 
segurança do campeonato, o raio do círculo poderá ser aumentado, para diminuir o tráfego em al-
tas velocidades na vizinhança da pista.  

  
8.8. Contagem dos Pontos  
 

Os vôos e performance serão analisados pelo programa SeeYou Competition, que possibilitará a 
transferência de dados  essenciais (Horário de Partida, Horário de Chegada, Distância Voada e 
sobrevôo correto de todos os pontos e/ou áreas das provas) para o Sistema de Contagem de Pon-
tos da FBVV (Script SeeYou Competition/FBVV Versão 4). 
 
8.8.1 Sistema de Pontuação  
 
Será empregado o Sistema de Pontuação de 1000 Pontos, e a pontuação será expressa em pon-
tos sendo que o máximo de pontos disponíveis para cada dia é de 1000 pontos, conforme disposto 
no Manual Esportivo da FBVV  
 
8.8.2 Handicap 
 
Os handicaps serão fixos, e será utilizada a Tabela de Handicap da Federação Francesa de 
Voo a Vela (FFVV). 

 
8.9. Esquema Operacional 

 
  
8.9.1. Hangaragem 
 

    O Aeroclube dispõe de dois hangares para o vôo à vela, onde são hangarados os planadores e 
rebocadores próprios, com algum espaço disponível. Entretanto, caso necessário ou falta de espaço 
disponível, planadores visitantes de madeira terão prioridade para guarda neste hangar, em detri-
mento de aeronaves metálicas ou de fibra do Aeroclube. 

 
  8.9.2. Área de Estaqueamento de Planadores e Rebocadores 

 
    Para os planadores e rebocadores visitantes, para os quais não for possível acomodação em 
hangar do Aeroclube (ou de particulares), existem áreas de estaqueamento nas proximidades do 
hangar, a serem definidos pela Organização. 
Caso seja necessário, outras áreas poderão ser estabelecidas pelo Aeroclube para acomodar as ae-
ronaves excedentes. 

 
     8.9.3. Área de Lastreamento de Planadores 

 
Esta área está também definida no Croqui do Aeródromo, onde estarão disponibilizados 6 pontos de 
lastreamento, com 6 torneiras de jardim de ¾ pol. 

 
 8.10.4. Área de Estacionamento de Carretas 
 
   Área localizada próxima à lateral do hangar 13 do Aeroclube ou a ser definido pela Organização  
 
 
 8.10.5. Circulação de Veículos e Pessoas 
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    O trânsito de veículos e pessoas pela Área de Movimento (pista de pouso, pista de grama e pá-
tios) do Aeroclube deve ser restrito ao mínimo indispensável, face às operações aéreas normalmen-
te desenvolvidas pela Entidade e que só serão interrompidas por ocasião da organização do grid, 
decolagem e pouso dos planadores. 
 
    Assim, fica proibido o trânsito de veículos particulares nessas áreas (considerando como pátio 
apenas a parte principal do mesmo, exceto nos horários dedicados à operação exclusiva de plana-
dores e  rebocadores (2 janelas), que serão oportunamente divulgados. 
 
    Qualquer movimentação de planadores fora dos citados horários, deverá ser feita a braço pelas 
respectivas equipes de apoio. Caso necessário para o lastreamento dos planadores, por exemplo, 
poderá ser solicitado o apoio do Aeroclube. 
 
    Dentro dos horários de operação exclusiva de planadores e rebocadores (janelas), será permitida 
a entrada de veículos particulares unicamente para a condução dos planadores para a organização 
do grid de decolagem e para a retirada dos mesmos da pista por ocasião do pouso. 
 
    Os veículos particulares que conduzirem planadores para a pista deverão lá permanecer até a ul-
tima decolagem, devendo ser estacionados próximo ao abrigo de Cabeceira (05), até liberação para 
regresso à área dos hangares pelo Diretor da Prova, o que deverá ocorrer antes do fechamento da 
janela de tempo prevista para a decolagem. As movimentações que forem necessárias deverão ser 
feitas a pé. 
 
    Para a retirada dos planadores da pista por ocasião do pouso, o que deverá ocorrer dentro da se-
gunda janela, os veículos particulares deverão ajudar na manobra, devendo, entretanto, executá-la o 
mais rápido possível, dentro dos parâmetros normais de segurança, atentando para outras aerona-
ves que estejam pousadas ou no tráfego para pouso.  

 
  
 8.9.6. Área de Desligamento 
 

A área de desligamento obedecerá o descrito nos anexos conforme a cabeceira em uso a cada dia 
de prova, Entretanto, deverá ser coordenada diariamente por ocasião do briefing, em função das 
condições meteorológicas reinantes.  

 
   8.9.7. Área de Lançamento de Cabos de Reboque 
 

Os cabos de reboque deverão ser lançados à esquerda da cabeceira 31 ou à direita da cabeceira 
13, conforme a pista em uso na decolagem. Os rebocadores não devem sobrevoar o “grid” em ne-
nhuma hipótese. 

 
   8.9.8. Área de Acampamento 
 

O Aeroclube disponibilizará uma área para acampamento, conforme assinalada no Croqui do Aeró-
dromo. Será cobrada uma taxa de R$ 50,00 semanais por barraca 

 
 
9. PUNIÇÕES E PENALIZAÇÕES  
 
9.1 Briefing  

 
As punições para competidores que desviarem o propósito dos Briefings, conforme citado anteriormente, 
serão aplicadas na seguinte seqüência: 

  
• Advertência;  
• Perda de 50 pontos da prova do dia;  
• Perda de 100 pontos da prova do dia;  
• Desclassificação da prova do dia;  
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9.2 Invasão de espaço aéreo e limites do polígono de prova  
 
O piloto e ninguém mais são responsáveis pela a operação de seu planador e do equipamento de bordo. 
Voará sempre com a margem apropriada para evitar violações do limite de espaço aéreo e de altura, e 
levar em consideração os erros e as limitações de seu lugar, bem como todo seu equipamento de bordo.  
 

9.2.1 Invasões de Espaço Aéreo / Polígono de Provas:  
 

As invasões de espaço aéreo, tanto no sentido horizontal como no vertical, e dos limites do polígo-
no de provas serão punidos. (Tabela 8.7 do anexo A do “FAI Sporting Code); 

 
9.3 Excessos de peso  

 
Os planadores que forem flagrados acima de seu Peso Máximo de Handicap a partir de seu Peso Máximo 
de Controle, terão penalização de 2 pontos para cada kg excedente e poderão, a critério exclusivo da or-
ganização, serem submetidos a novo processo de pesagem inicial completo conforme item 8.2.4 acima.   
No caso de reincidência, a penalização aumentará. (Tabela 8.7 do anexo A do “FAI Sporting Code);  
 
9.4 Excesso de envergadura  

 
Os planadores que forem flagrados com envergadura acima do especificado em seu manual/TCDS, terão 
penalização de 1 ponto para cada centímetro excedente; (Tabela 8.7 do Anexo A do “FAI Sporting Co-
de”)  
 
9.5  Winglets 
 
Os planadores que possuírem winglets não previstas no banco de dados da FBVV terão acréscimo de 1,0 
ponto no índice de handicap, para efeitos de correção;  

 
9.6 Acrobacias 

 
Manobras acrobáticas não autorizadas pela direção do Campeonato serão penalizadas em 100 pontos; 
em caso de reincidência, os pontos do dia serão zerados. 
 
9.7 Outras Penalidades 
 
As penalidades aqui previstas serão aplicadas em conformidade e sem prejuízo ou isenção de outras pe-
nalidades previstas no Anexo A do “FAI Sporting Code”. 
 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
10.1. As decisões não contidas neste regulamento, que forem aprovadas no briefing inicial, e as relativas à 
segurança estabelecidas nos subseqüentes, passam a fazer parte do presente regulamento. 
 
10.3. Este regulamento poderá sofrer modificações a qualquer tempo em data anterior ao início das com-
petições. A organização convida e incentiva os pilotos de planador, dirigentes e demais interessados a 
enviarem, via Planador Brasil, sugestões para seu aperfeiçoamento, indicando objetivamente os itens pas-
síveis de alterações e a fundamentação para tanto. 
 
10.3. Os casos omissos serão decididos pelo diretor do Campeonato, após esgotadas as determinações 
contidas no MANUAL ESPORTIVO da FBVV, ANEXO A do MANUAL ESPORTIVO e FAI Sporting Code, 
Section 3, Annex A . 
 
 
11. ANEXOS (SERÃO PUBLICADOS NA VERSÃO 2 DOS PROCEDIMENTOS) 
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estacionamento 

BEBEDOURO 2015 

PLANTA GERAL 
ANEXO 2 
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A 100 m 

100 m 

200 m 

200 m 

400 m 

400 m 

 

600 m 
DESLIGAMENTO 

OLÍMPICA 
90 km/h 

 

 

ABERTA 
120 km/h 

BEBEDOURO 2009 
CIRCUITO DE REBOQUES  CAB 31 

Classe Olímpica 
Velocidade  90 km/h       55,94 ml/h 
Subida Média  2,5 m/s 
Distância Percorrida 1,5 km/min 
Tempo de reboque 4:00 min 
 
Classe Aberta/Racing 
Velocidade               120 km/h     74,58 ml/h 
Subida Média                1,75 m/s 
Distância Percorrida       2,0 km/min 
Tempo de Reboque 5:42 min 
 

 

N 

BEBEDOURO 2015 

CIRCUITO DE REBOQUE – CAB 31 

 

ANEXO 3 



    
 
 
 
 

1. Após a saída do solo (avião e planador), velocidade ajustada, rebocador faz desvio de 20° para a direita e prossegue até atingir a altura de 
100 m. 

 
2. Atingindo a altura de 100 m o rebocador inicia curva à esquerda (padrão 2 minutos ou 3° por segundo) passando na perpendicular do 

prolongamento da pista ou través da CAB 13, Rumo 220°, prosseguindo até a altura de 200 m. 
 

3. Atingindo a altura de 200 m o rebocador inicia curva à esquerda (padrão 2 minutos ou 3° por segundo) até se posicionar na proa paralela à pista, 
Rumo 130°, prosseguindo até atingir a altura de 400 m. 

 

4. Atingindo a altura de 400 m o rebocador inicia curva à esquerda (padrão 2 minutos ou 3° por segundo) tomando a proa para o pátio de 
estacionamento do aeroporto. 

 
5. Chegando à vertical da pista (sobre o pátio de estacionamento) o rebocador toma o Rumo 040° prosseguindo até atingir a altura de       600 m na 

Área de Desligamento A, aguardando o desligamento do planador e a confirmação deste por rádio. 
    Comunicação Rádio Planador: “Hotel Sierra Zulu, Fox Fox desligou” 

 

6. Imediatamente após o desligamento o planador faz curva de, no mínimo, 90° para a esquerda. 
 

7. Imediatamente após o desligamento o rebocador inicia curva descendente (4,5 m/s – 900 ft/min)  de 180° para  a direita (padrão 2 minutos ou 3° 
por segundo) com a velocidade de 130 km/h (80 ml/h)  tomando a proa perpendicular ao prolongamento da pista ou Rumo 220° sendo esta a 
Perna Base para a CAB 31 “Left”. 

   Comunicação Rádio Rebocador: “Hotel Sierra Zulu desligado, entrando no circuito de pouso” 
 

8. Atingindo a altura de 300 m prepara-se para entrada na Reta Final da CAB 13. 
   Comunicação Rádio Rebocador: “Hotel  Sierra Zulu entrando na Final para a CAB 31 “Left”. 

 
9. O rebocador entra na Reta Final, alija o cabo de reboque na área à direita do “grid” e efetua o pouso na pista de asfalto.  

 
10. Realizado o pouso livra a pista pela direita afastando-se 50 m do centro, e inicia o taxi para a posição de espera na intersecção que liga o pátio de 

estacionamento à pista. 
   Comunicação Rádio Rebocador: ”Hotel Sierra Zulu pousou e livrou” 

 

BEBEDOURO 2009 
 
PROCEDIMENTOS DE REBOQUE CAB 31 

ANEXO 05 
 

 

BEBEDOURO 2015 

PROCEDIMENTOS DE REBOQUE CAB 31  

ANEXO 4 
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100 m 
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200 m 

400 m 

400 m 

 

600 m 
DESLIGAMENTO 

OLÍMPICA 
90 km/h 

 

 

ABERTA 
120 km/h BEBEDOURO 2009 

CIRCUITO DE REBOQUES  CAB 13 

Classe Olímpica 
Velocidade  90 km/h     55,94 ml/h 
Subida Média  2,5 m/s 
Distância Percorrida 1,5 km/min 
Tempo de reboque 4:00 min 
 
Classe Aberta/Racing 
Velocidade               120 km/h     74,58 ml/h 
Subida Média                1,75 m/s 
Distância Percorrida       2,0 km/min 
Tempo de Reboque 5:42 min 
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BEBEDOURO 2015 

CIRCUITO DE REBOQUES CAB 13 

ANEXO 5 



    
 
 
 
 

1. Após a saída do solo (avião e planador), velocidade ajustada, rebocador faz desvio de 20° para a direita e prossegue até atingir a altura de 
100 m. 

 
2. Atingindo a altura de 100 m o rebocador inicia curva à esquerda (padrão 2 minutos ou 3° por segundo) passando na perpendicular do 

prolongamento da pista ou través da CAB 31, Rumo 040°, prosseguindo até a altura de 200 m. 
 

3. Atingindo a altura de 200 m o rebocador inicia curva à esquerda (padrão 2 minutos ou 3° por segundo) até se posicionar na proa paralela à pista, 
Rumo 310°, prosseguindo até atingir a altura de 400 m. 

 

4. Atingindo a altura de 400 m o rebocador inicia curva à esquerda (padrão 2 minutos ou 3° por segundo) tomando a proa para o pátio de 
estacionamento do aeroporto. 

 
5. Chegando à vertical da pista (sobre o pátio de estacionamento) o rebocador toma o Rumo 220° prosseguindo até atingir a altura de  600 m   na 

Área de Desligamento B, aguardando o desligamento do planador e a confirmação deste por rádio. 
    Comunicação Rádio Planador: “Hotel Sierra Zulu, Fox Fox desligou” 

 

6. Imediatamente após o desligamento o planador faz curva de, no mínimo, 90° para a esquerda. 
 

7. Imediatamente após o desligamento o rebocador inicia curva descendente (4,5 m/s – 900 ft/min)  de 180° para  a direita (padrão 2 minutos ou 3° 
por segundo) com a velocidade de 130 km/h (80 ml/h)  tomando a proa perpendicular ao prolongamento da pista ou Rumo 040° sendo esta a 
Perna Base para a CAB 13 “Right”. 

   Comunicação Rádio Rebocador: “Hotel Sierra Zulu desligado, entrando no circuito de pouso” 
 

8. Atingindo a altura de 300 m prepara-se para entrada na Reta Final da CAB 13. 
   Comunicação Rádio Rebocador: “Hotel  Sierra Zulu entrando na Final para a CAB 13 “Right”. 

 
9. O rebocador entra na Reta Final, alija o cabo de reboque na área à direita do “grid” e efetua o pouso na pista de asfalto.  

 
10. Realizado o pouso livra a pista pela esquerda, afastando-se 50 m do centro, e inicia o taxi para a posição de espera na intersecção que liga o pátio 

de estacionamento à pista. 
   Comunicação Rádio Rebocador: ”Hotel Sierra Zulu pousou e livrou” 

 

BEBEDOURO 2009 
PROCEDIMENTOS DE REBOQUE CAB 13 
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BEBEDOURO 2015 

PROCEDIMENTOS DE REBOQUE CAB 13 

ANEXO 6 


