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Tatuí, Bebedouro e CVV-CTA conquistam 1º lugar nas  

provas do 3º dia do 60º Campeonato Brasileiro de Voo a Vela 

A previsão para o dia foi de mudança no tempo, com a chegada de uma frente e 

um cinturão de umidade vindo da Amazônia. A comissão de provas do 60º 

Campeonato Brasileiro de Voo a Vela preparou, para o 3º dia de competição, provas 

de área, mais garantidas quando se trata de uma meteorologia incerta.  

As decolagens começaram mais tarde, o tempo estava se deteriorando e os 

competidores deram largada entre 13h e 14h. De acordo com o Manual Esportivo da 

FBVV, os 3 primeiros dias de prova já garantem a validação do campeonato.   

Com um voo conversador e uma prova de 405km, o vencedor da classe Racing, 

Itamar Lessa contou sobre sua prova: “O início do dia estava complicado, após a 

decolagem encontrei uma térmica ao norte da cabeceira 31 do Aeroporto de 

Bebedouro e larguei há aproximadamente 2.200m. Encontrei alguns competidores na 

primeira térmica e voamos juntos por uns 50km até o Rio Grande, fronteira de MG 

com SP. Lá as condições estavam piores, mas foi uma cena muito bonita, 6 planadores 

no azul turquesa do Rio Grande. Por incrível, em um momento de sorte encontramos 

uma térmica. Após cruzar Frutal, encontrei também uma estrada de nuvens, que é o 

néctar do Voo a Vela, pois é como se fosse um motor natural.  

O mais interessante do Voo a Vela são os momentos de surpresa. Próximo a 

Jaboticabal foi desafiador, pois avistávamos chuva e foi preciso gerenciar as energias, 

voar devagar e no melhor planeio. Com o tempo como ontem um certo nível de 

conservadorismo no voo nunca é ruim, e isso se mostrou no resultado.” 

 

Confira a classificação do 3º dia de provas, 25 de setembro: 

  
Classe Clube: 
1º Sérgio Bassi, com 790 pontos, planador Elfe S4, do CVV-CTA. 
2º Eduardo Rodrigues, com 787 pontos, planador SZD 50 Puchacz, de Tatuí. 
3º Luis Improta, com 702 pontos, planador Std. Libelle, de Bauru. 
  
Classe Racing: 
1º Itamar Lessa, com 1,000 pontos, planador ASW 20B, de Bebedouro. 
2º Fábio Weber, com 934 pontos, planador Std. Jantar, do CVV-CTA.. 
3º Luis Carlos Affonso, com 915 pontos, planador Std. Jantar, do CVV-CTA. 
  
Classe KW-1: 
1º Henrique Neto, com 657 pontos, planador KW-1, de Tatuí. 
2º Jairo de Carvalho Junior, com 455 pontos, planador KW-1, de Rio Claro. 
3º Fernando Schirmer, com 432 pontos, planador KW-1, de Palmeira das Missões. 
  
Classe Open: 
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1º Henrique Navarro, com 1,000 pontos, planador Nimbus 4T, de Bebedouro. 
2º Alberto Kunath, com 877 pontos, planador Nimbus 4, de Bebedouro. 
3º Júlio Ribeiro, com 840 pontos, planador ASH 25E/26m, do Planalto Central. 

 


