Aeroclube de Bebedouro em primeiro lugar no fechamento da temporada OLC 2019
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O Aeroclube de Bebedouro é um dos mais movimentados aeroclubes do estado de São Paulo
e serve de base e apoio para os voos de planadores de vários pilotos e suas equipes de todo
Brasil e encerra a temporada da OLC 2019 novamente em primeiro lugar no Brasil e segundo
na América do Sul.

Os pilotos que decolaram do Aeroclube de Bebedouro superaram a marca dos 58 mil km
voados durante todo o ano. Bebedouro consta hoje na OLC com 52 pilotos cadastrados e 529
voos em 2019.

No ranking da América do Sul, o Aeroclube de Bebedouro aparece em segundo lugar atrás
apenas do Club de Planeadores de Vitacura (Chile) que, apesar de registrar maior
quilometragem percorrida em relação ao município, realizou 432 decolagens, mantendo nesse
quesito Bebedouro com mais decolagens que Vitacura, 529 decolagens registradas.

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

Para finalizar: voar em uma aeronave sem motor, impulsionada pela energia solar
(aquecimento do solo e desprendimentos do calor até a formação das nuvens) 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.

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, (17)
99221-7614 ou pelo e-mail: secretaria.aerobebedouro@gmail.com / site
www.aeroclubebebedouro.com.br / Face:
https://www.facebook.com/Aeroclube.Bebedouro/
/ instagram:
https://www.instagram.com/aeroclube.bebedouro/

Texto: Márcio José Martins – MTB: 78.950 - Diretor de Comunicação do Aeroclube de
Bebedouro SP / fotos: Na Base da Nuvem/ Aeroclube de Bebedouro/Tiago Bernardes/Kleber
Domingues/Dalton/Macatuba e demais colaboradores.
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