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OPEN - CASA BRANCA - SP 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAMOTOR E PARATRIKE 2022  
BOLETIM N. 01 

OBJETIVO 

 
Realizar o OPEN CASA BRANCA - CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAMOTOR E PARATRIKE 
2022, no formato de provas clássicas FAI envolvendo economia, navegação e precisão. Esta 
competição será considerada válida para o Ranking Oficial Brasileiro de 2022 pela CBPM - 
Confederação Brasileira de Paramotor.  
 
Há possibilidade de ocorrer mais um evento válido para o ranking de 2022, a ser confirmada data e 
local. A pontuação final de cada piloto será a soma aritmética simples de um ou dois eventos.  
 
Atendidos os critérios para realização como evento FAI 2, será submetido para homologação na 
Fédération Aéronautique Internationale – FAI para validação da pontuação para o Ranking Mundial. 
 
O CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAMOTOR E PARATRIKE, será considerado válido na sua 
classe quando ocorrer as seguintes situações: 

− Realização de pelo menos 3 provas distintas, sendo caracterizada: uma (1) de Navegação, 
uma (1) de Precisão, e uma (1) de Economia e; 

− Participação de 3 competidores elegíveis em pelo menos uma das provas em cada sub-
classe.  
 

 
SUB-CLASSE 

RPF1Tm – Paraglider /Foot-launched /Flown solo / Male  PF1  Paramotor Solo  
RPF1Tf –   Paraglider /Foot-launched /Flown solo /Female PF1f  Paramotor Solo Feminino 
RPL1T –    Paraglider / Landplane / Flown solo    PL1  Paratrike Solo 
RPL2T –    Paraglider / Landplane / Flown with two persons PL2  Paratrike Duplo 

Serão realizadas provas de Navegação, Precisão e Economia. O catálogo de provas e critérios de 
pontuação deste campeonato serão selecionados e publicados a partir dos padrões do Anexo 4 da 
Seção 10 do Código FAI. As provas em cada categoria serão realizadas desde que tenha inscrição 
de pelo menos três (3) competidores.  

A publicação do Regulamento Local e Catálogo de Provas será comunicada por meio de novo boletim 
e será disponibilizada no site oficial do evento: https://cbpm.esp.br/open-casa-branca-2022/  

 

LOCAL DO EVENTO 

AEROPORTO MUNICIPAL DE CASA BRANCA – SP – ICAO SSCB - 21°47'17"S  47°3'20"W 
Altitude: 2.345 ft 
 
QG do Campeonato – Hangar do Instituto ADB 
Rodovia SP 340, Km 239 (acesso pela Estrada Municipal, s/n) – Casa Branca – SP. 
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PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES 

 
Voos de Reconhecimento e Treinamento:  20 a 23 de agosto   6:00 as 18:00hs 
Credenciamento e Check de Equipamentos:  24 de agosto    8:00 as 11:00hs 
Cerimônia de Abertura:     24 de agosto   14:00hs 
Briefing de Segurança:     24 de agosto   16:00hs 
Coquetel de Confraternização   24 de agosto   17:00hs 
Realização das Provas:    25 a 27 de agosto  06:00 as 18:00hs 
      28 de agosto   06:00 as 12:00hs 
Premiação e Encerramento:    28 de agosto   14:00hs 
 
 
Durante o período de voos de reconhecimento e treinamento (20 a 23/08), todo o apoio e 
infraestrutura serão por conta do piloto e da sua equipe, devendo solicitar autorização prévia para a 
organização para utilização do espaço aéreo, devendo ainda comunicar o responsável pelo controle 
que fornecerá informações sobre os limites de uso do espaço aéreo do dia. 
 
A organização definirá procedimentos e regras de segurança para que os pilotos possam operar 
durante estes dias de treinamento, mas não estarão disponíveis sistemas de som, resgate, apoio, 
ambulância, sinalizações de pista, apoio com barracas, etc. A infraestrutura do campeonato se 
iniciará no dia 24/08 e será finalizada no dia 28/08. A programação poderá sofrer alterações, caso 
ocorra, serão comunicadas nos próximos boletins ou até mesmo durante o evento pelos canais 
oficiais do evento. 
 
 

STAFF DO EVENTO 

Direção Geral do Evento  Sergio Kawakami  
Diretor da Competição  Samuel Rocha  
Apuração e Arbitragem  Zenilson Rocha 

 
 

PREMIAÇÃO 

No final do OPEN CASA BRANCA - CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAMOTOR E PARATRIKE 
2022, será concedida premiação para os 3 primeiros pilotos de maior pontuação de cada sub-classe, 
sendo: Campeão, 2º e 3º lugar.  
 
 

INSCRIÇÕES 

As inscrições estão abertas e deverão ser realizadas no formulário on-line até o dia 10/07/2022. 
 
O link de inscrição está disponível no site oficial do Campeonato: 
https://cbpm.esp.br/open-casa-branca-2022/  
 
Taxa de inscrição: 
 
R$ 400,00 (quatrocentos reais) para piloto ou co-piloto. 
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Pré-requisitos para efetivação da inscrição dos competidores: 

• CPD vigente de paramotor ou paratrike emitido pela CBPM* 
• Licença FAI vigente na Modalidade de Microleves e Paramotores 
• Certificado vigente de Cadastro do Aerodesportista (RBAC103-ANAC); 
• Certificado vigente de Cadastro da Aeronave (RBAC103-ANAC) 

* para estrangeiros uma carta do NAC-FAI. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

− Site oficial do evento, onde será disponibilizado comunicados oficiais e todo material 
informativo: https://cbpm.esp.br/open-casa-branca-2022/ 

− A data limite para inscrição na competição e pagamento da taxa de inscrição será até as 
24:00hs do dia 10/07/2022. 

− Ao fazer a inscrição on-line, o atleta será adicionado no grupo do whatsapp oficial do 
campeonato, canal por onde serão transmitidas preferencialmente as informações e 
orientações aos competidores, inclusive durante a competição. 

− É permitida a inscrição em apenas uma sub-classe. 

− Se até o dia 10/07/2022 não for preenchido o quórum mínimo de 3 atletas, a sub-classe 
poderá ser cancelada pela organização do evento e o atleta notificado. No caso de 
cancelamento da sub-classe, o atleta poderá optar por participar de outra sub-classe ou 
declinar da competição e receber a devolução de 100% do valor da taxa de inscrição. 

− Na classe RPL2T - paratrike duplo - o piloto e copiloto deverão fazer individualmente suas 
inscrições.  

 
 

REDES SOCIAIS OFICIAIS 

 https://www.facebook.com/cbpmOFICIAL  
 

 https://www.instagram.com/cbpm_oficial/  
 

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

A AIRBOYS team é a organizadora do evento, com apoio Institucional da CBPM – Confederação 
Brasileira de Paramotor e realização da Prefeitura Municipal de Casa Branca – SP. 
 

 
 
Sergio Kawakami – AIRBOYS team 
Organização e Direção Geral do Evento 
Cel. e Whatsapp: (11) 99550-8338 
e-mail: airboysteam@gmail.com 
https://cbpm.esp.br/open-casa-branca-2022/                  BOLETIM 01/11.06.2022.REV01 


