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Além do primeiro lugar do Aeroclube, piloto que compete por Bebedouro realiza o
melhor voo e conquista recorde brasileiro de distância no campeonato em Formosa –
GO.

Bebedouro conta com um ativo Aeroclube de Planadores que sempre serviu de base de apoio
para a realização de todos os campeonatos. O Aeroclube de Bebedouro é um dos mais
movimentados aeroclubes do estado de São Paulo, e neste momento está formando pilotos
através do projeto “Voa São Paulo II”.

Sediando campeonatos, servindo de base para voos de recordes e ativo na instrução primária,
o Aeroclube de Bebedouro tem sido o local onde mais se voa de planador nos últimos anos no
Brasil. Com isso, a cidade ficou em primeiro lugar no Brasil e segundo na América do Sul e
sediará em outubro de 2018 o Campeonato Sudeste e Nacional da FBVV do Voo a Vela.

O Online Contest (OLC) é o principal registador dos voos a vela no mundo e seus registros são
contabilizados entre setembro do ano anterior e setembro do ano vigente; com o encerramento
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das competições oficiais da FBVV (Federação Brasileira de Voo a Vela) e dos registros da
OLC, foram divulgados os aeroclubes que se destacaram.

O Aeroclube de Bebedouro destacou-se em primeiro lugar no Brasil, um aumento de 27% nos
voos em relação a 2016, foram registrados 719 voos, 1.523 horas e mais de 87 mil km voados
em 2017. No ranking da América do Sul, o Aeroclube de Bebedouro aparece em segundo lugar
atrás apenas do Club de Planeadores de Vitacura (Colômbia) que, apesar de registrar maior
quilometragem percorrida em relação a Bebedouro, foram realizadas 687 decolagens, ou seja,
no quesito decolagem, Bebedouro continua em primeiro lugar na América do Sul.

A nível mundial, o aeroclube de Bebedouro aparece em 63º lugar em relação aos pontos de
classificação, 50º lugar em relação às horas voadas e nas decolagens mundiais, Bebedouro é
classificado em 6º lugar. O primeiro lugar no mundo de decolagens é brasileiro e pertence à
Academia da Força Aérea (CVV-AFA) de Pirassununga, com impressionantes 1.154 voos de
seus 41 pilotos. Bebedouro consta hoje na OLC com 44 pilotos cadastrados.

Segundo o Piloto de planador Itamar Lessa, a temporada 2017 foi cumprida para o planador de
competição prefixo MV com as seguintes estatísticas: Melhor voo feito na história dos
planadores 15 metros no Brasil com 777km, o melhor voo brasileiro na temporada OLC 2017,
superando voos de grandes e modernas máquinas com planeio de 60:1, foram 5.107 km
navegados sem motor, 57 horas de voo planado no chapadão ocidental da Bahia, 3 recordes
brasileiros, 120km/h em um triângulo pré-fixado FAI 500km e apenas 1 pouso "fora".

Para finalizar: Voar em uma aeronave sem motor, impulsionada pela energia solar e que utiliza
o vento para percorrer grandes distâncias. Assim é a prática do voo a vela, também conhecida
como volovelismo. O esporte assemelha-se às competições de vela náutica: vence aquele que
percorrer mais rápido uma distância pré-determinada – o que ficou muito mais fácil e prazeroso
com os modelos mais modernos, que chegam aos 300 km/h.

Com o crescimento do aeroclube, no sábado (30), o clube foi contemplado pela FBVV
(Federação Brasileira de Voo a Vela) com mais uma planador transferido de Santa Maria – RS,
o planador de modelo KW1 deve desafogar as escalas de voos entre os sócios e alunos. Para
a transferência, integrantes do aeroclube rodaram cerca de 3.200 km (ida e volta) em três dias
e tudo correu conforme o planejado e a aeronave em breve será vista voando nos céus de
Bebedouro com seu prefixo PT-PIP.
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Venha visitar o Aeroclube de Bebedouro.

O Aeroclube de Bebedouro está aberto para visitas monitoradas. Durante a visita, as pessoas
têm o primeiro contato com a aviação civil, podendo conhecer de perto os aviões e os
planadores. O aeroclube de Bebedouro está localizado no Aeroporto Municipal Comandante
Luís Martins de Araújo (SDBB) em Bebedouro SP, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima - km 384 Bebedouro/SP. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 17 3044-2122, ou pelo
e-mail: contato@aeroclubebebedouro.com.br.

Sobre a OLC - A OLC é uma entidade sem fins lucrativos, com reconhecimento da FAI
(Fédération Aéronautique Internationale), e possui anualmente uma premiação para os
melhores no ranking mundial. Uma coisa muito bacana é que qualquer pessoa pode baixar os
voos do site, e analisá-los em qualquer visualizador (discutiremos mais adiante este ponto),
proporcionando uma fonte muito rica de informações sobre como grandes pilotos voam, e tudo
gratuito.

Texto: Márcio José Martins – Diretor de Comunicação do Aeroclube de Bebedouro SP.

3/3

