
 

www.com5.com.br 
Av. Prefeito Hércules Pereira Hortal, 2030 - Centro - Bebedouro - SP 

com5@com5.com.br - 17.3342.4345 – 17.9959.1478 

Provas canceladas no 5º e 6º dia do  

60º Campeonato Brasileiro de Voo a Vela em Bebedouro 

No dia 27, quinta-feira, o tempo mudou. A comissão preparou provas curtas e 

flexíveis, para aproveitarem o máximo que o tempo poderia oferecer. Infelizmente as 

condições se degradaram e as provas foram canceladas. 

Na sexta-feira havia esperança, os competidores montaram o grid e a previsão 

para as decolagens era às 13h, mas todas as classes acabaram cancelando as provas por 

condições desfavoráveis. De acordo com o Manual Esportivo da FBVV, a realização de 3 

provas é o suficiente para a validação do campeonato, portanto, com 4 dias de provas realizadas, 

o 60º Campeonato Brasileiro de Voo a Vela está validado. 

        O voo a vela exige condições ideais para sua prática. No Brasil, o voo em 

térmicas é a modalidade mais praticada, e o sistema mais utilizado para colocar o 

planador em voo é o reboque por avião. Ligados por um cabo, o avião rebocador puxa 

o planador até uma altura de 600m, então o piloto do planador comanda o desligamento 

e passa a buscar as térmicas para se manter em voo.  

Com o mau tempo, as térmicas – massas de ar quente que se desprendem do solo 

– não se formam, o que impede o alcance das alturas necessárias para a realização das 

provas.  

Confira a classificação geral do campeonato até o dia 28 de setembro:  

Classe Open: 

1º lugar: Henrique Navarro 3,536 pontos, planador Nimbus 4T, de Bebedouro. 

2º lugar: Alberto Kunath, 3,268 pontos, planador Nimbus 4, de Bebedouro. 

3º lugar: Gustavo Shigueno, 3,197 pontos, planador Ventus 2 cxM/18m, de Bebedouro. 

Classe Racing: 

1º lugar, Itamar Lessa, 3,254 pontos, planador ASW 20B, de Bebedouro. 

2º lugar: Luis Affonso, 3,181 pontos, planador Std. Jantar, do CVV-CTA. 

3º lugar: Fábio Weber, 3,081 pontos, planador Std. Jantar, do CVV-CTA. 

Classe Clube: 

1º lugar: Sérgio Bassi, 2,893 pontos, planador Elfe S4, do CVV-CTA. 

2º lugar: Luis Improta, 2,678 pontos, planador Std. Libelle, de Bauru. 

3º lugar: Milton Soares, 2,423 pontos, planador ASK 21, de Bebedouro. 

Classe KW-1: 

1º lugar: Henrique Neto, 2,251 pontos, planador KW-1, de Tatuí. 

2º lugar: Fernando Schirmer, 2,135 pontos, planador KW-1, de Palmeira das Missões. 

3º lugar: João Mendes, 1,707 pontos, planador KW-1, de Marília. 


