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1. GENERALIDADES  

 

 O VI Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea será realizado pelo CBA com a coordenação geral 

de FERNANDO LOCATELLI (Presidente do CBA) com o auxilío direto de MARIA CRISTINA FALASCHI 

(Secretária do CBA), delineado sob a orientação técnica de todos os diretores do CBA, bem como com a 

imprescindível cooperação da Academia da Força Aérea – AFA. 

 

 

 

 

 

 

2. LOCAL  

 

 Pelo quinto ano consecutivo a competição será sediada na ACADEMIA DA FORÇA AÉREA – AFA, no 

Aeródromo Militar Campo Fontenelle, na cidade de Pirassununga (SBYS). 

 Pirassununga localiza-se ao Norte de São Paulo - Capital, numa região tropical localizada a 212 km 

por transporte rodoviário, através de estradas pavimentadas. 

 A cidade revela amplo potencial turístico, ainda em grande parte inexplorado, objeto de um 

planejamento detalhado e direcionado para a preservação do meio ambiente, por intermédio do 

desenvolvimento de atividades ecologicamente corretas e sustentáveis. 

(http://www.pirassununga.sp.gov.br/)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CORPO DE PROVA 

Diretor de Prova CHRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Júri (a confirmar) FERNANDO DORNELLES GUERRA, JAIRO YANCOVITZ, ANTONIO 

WANDERLEY VENSON, SERGIO FRAGA MACHADO E ADRIANO DE 

SIQUEIRA SEDDON 

Juiz Chefe (a confirmar) FERNANDO PAES DE BARROS 

Juiz Internacional (a confirmar) JOHN GAILARD 

Comitê Técnico LEONARDO DE CARVALHO GUTIERREZ E JOÃO ERICK DE MATTOS 

FERNANDES 

Coordenadores de Voluntários DOUGLAS PEDUTE KAHIL LOURENÇO E GUILHERME CENSONI 

Assistente de Coordenação de 

Voluntários 

VICTOR BORIOLI YANCOVITZ E GUSTAVO H. VIEIRA 

Gerente de Segurança 

Operacional CBA 

JOSÉ BALILA GRELA ANUNCIAÇÃO 

Diretores de Resultados OSWALDO FERNANDES GUERRA NETO E RENATO SNIADOWER 

Starters de Provas RICARDO CONTE E MARCIO DE FARIAS DELL’AGLIO 

Diretores de Imprensa CBA PLÍNIO LINS E TITOLIVIO DE OLIVEIRA 

Secretaria Geral CBA e 

Inscrições 

MARIA CRISTINA FALASCHI 

Coordenador Geral AFA TEN. CEL. AV. MARCELO (COMANDANTE DO EDA) 

Coordenador de Atividades 

Aéreas AFA 

CEL. AFONSO HENRIQUE 

Coord.  Administrativo AFA MAJ. AV. GARCIA (EDA) 

Diretor de Segurança e Defesa 

AFA 

MAJ. MÁRCIO 

Diretor Médico AFA MAJ. ROSÂNGELA 

Diretor de Imprensa AFA MAJ. SCHWARZ 

Juízes: a serem confirmados no briefing inicial do dia 12/07, às 09h30min  

Assistentes de Juízes: a serem confirmados no briefing inicial do dia 12/07, às 09h30min 

OBS.: Convidamos todos os juízes e auxiliares que participaram dos eventos anteriores e dos últimos 
cursos para nos auxiliarem em caráter voluntário nesta competição. Os interessados em participar 
deverão manifestar sua intenção através do email acrobacia.org@gmail.com impreterivelmente até o dia 
30/06. 



4. PROGRAMAÇÃO 

 A programação e as datas estão finalizadas, mas todas estão sujeitas a mudanças em função das 

condições meteorológicas e da organização do evento. 

4.1 – O Campeonato se dará do dia 12 até o dia 14 de Julho de 2018. A chegada dos competidores na 

Academia será liberada a partir do dia 08/07 e treinos oficiais serão permitidos nos dias 09, 10 E 11/07.  

4.2 – Calendário 

DATA DIA EVENTO 

08/07 Domingo Chegada de competidores mediante a coordenação no ato do plano de voo 

09/07 Segunda-feira 08h00min as 17h20min - Treinos Livres e checagem de inscrições, documentações 

de pilotos competidores e das aeronaves 

10/07 Terça-feira 08h00min as 17h20min - Treinos Livres e checagem de inscrições, documentações 

de pilotos competidores e das aeronaves 

11/07 Quarta-feira 08h00min as 17h20min - Treinos Livres e checagem de inscrições, documentações 

de pilotos competidores e das aeronaves 

12/07 Quinta-feira 08h00min - Briefing dos Pilotos 

09h30min - Briefing dos Juízes e distribuição das manobras desconhecidas 

10h00min – Programa Conhecido/Freeknown Básica/ Esporte/ 

Intermediária/Avançada/Ilimitada 

18h00min as 22h00min – Happy Hour no Restaurante do Evento (a confirmar valor) 

13/07 Sexta-feira 07h30min – Briefing dos Pilotos 

08h30min – Briefing dos Juízes e distribuição das manobras desconhecidas 

09h00min – Programa Básica / Esporte / Programa Desconhecido 1 Intermediária / 

Avançada e Ilimitada 

18h00min as 22h00min – Happy Hour no Restaurante do Evento (a confirmar valor) 

14/07 Sábado 07h30min – Briefing dos Pilotos 

08h30min – Briefing dos Juízes 

09h00min - Programa Desconhecido 2 Intermediária/ Avançada/Ilimitada.  

Obs.: Caso haja tempo hábil, prova extra “4 Free Minutes” 

19h00min – Coquetel de Encerramento – Happy Hour – Entrega de Prêmios (à 

confirmar valores de adesão durante o campeonato) 

15/07 Domingo 08h00min as 12h00min – Retorno das aeronaves competidoras 

 

Obs.: Todos os horários são locais (P) e estão sujeitos a modificações sem prévio aviso em função da 

meteorologia e das necessidades da organização. 



5. REGULAÇÃO 

 

5.1 Regras  

 O VI Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea pelo CBA será baseado nas regras do IAC para as 

categorias Básica e Esporte, e segundo as regras da CIVA para as demais categorias (Intermediária, 

Avançada e Ilimitada). As regras encontram-se no Rulebook do IAC e na Seção 6 da CIVA/FAI de 2018 

(constantes no site do CBA – www.acrobaciacba.com) . Também deverão ser obedecidos os Regulamentos 

de Tráfego Aéreo e Normas Nacionais determinados pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e DECEA 

– Regulação Brasileira. 

 As diferenças se encontram ao longo deste Boletim Oficial de Prova. 

 Todas as diferenças ou questões conflitantes regulamentares serão determinadas pelo Júri de 

Prova. 

 

5.2 Programas de Voo 

 A competição, para as categorias sob regras CIVA, irá constituir-se de apenas 3 voos (ao invés de 4 

como consta na seção 6 da CIVA/FAI), sendo o primeiro programa chamado de “Free-Known”, que é a 

mistura de uma Known com uma Free. Os dois restantes quando sobre regras da CIVA serão as 

desconhecidas montadas e escolhidas pelos pilotos.  

 Os programas serão entregues pelo menos 06 horas antes do respectivo programa de voo. 

 

 5.3 Língua Oficial 

 A língua oficial do VI Campeonato Nacional Brasileiro de Acrobacia Aérea pelo CBA será o 

Português, com literatura técnica internacional de regulação baseada na língua Inglesa. 

 

5.4 Requisitos da Academia 

 Por estarmos em uma base aérea militar, seremos obrigados a cumprir algumas normas internas 

que são de padrão nacional e extensiva a todos. Temos certeza que tal inconveniente é totalmente 

aceitável perante os benefícios oferecidos. Os participantes poderão voar utilizando bermudas, porém não 

poderão transitar nas dependências da base aérea com tal traje. Por isso solicitamos que todos tragam 

roupas compatíveis com a temperatura ambiente, que neste ano estará ao redor de 16 a 27 graus, porém 

com a utilização nas dependências da base de calça comprida.  

 Bebidas alcoólicas também não deverão ser consumidas durante o período diurno. O consumo 

estará limitado ao período compreendido entre as 18h00min e 22h00min. 

O restaurante que atenderá o evento dará início nas suas atividades no almoço do dia 10/08 e o 

encerramento de suas atividades dar-se-á após o fornecimento do café da manhã do dia 15/07/2018, 



quando todos os competidores e pessoal de serviço deverão retornar para suas bases. O horário limite para 

o café da manhã do dia 15/07 será às 10:00 hs.  

 Por determinação da AFA o Restaurante CBA encerrará suas atividades diariamente às 22h00min. 

Agradecemos a compreensão de todos. 

  Como haverá filmagens publicitárias do evento, sugerimos a todos a utilização do macacão de 

voo como forma de fomentar os patrocinadores, além do mesmo ser um item de proteção e segurança. O 

uso de capacetes e luvas também é incentivado. 

As aeronaves que estiverem sendo guardadas no hangar do EDA deverão deixar o mesmo 
impreterivelmente até as 12:00 hs do dia 15/07. 

 
Por determinação da AFA o acesso à ÁREA QUENTE no pátio de manobras só poderá ser realizado 

pelo piloto competidor e um auxiliar no momento do início de preparação de seu voo, além dos starters de 

provas do CBA. O não cumprimento desta determinação por parte de qualquer competidor ou seu 

convidado, implicará na eliminação do mesmo do campeonato. 

Todos os voos realizados, tanto nos dias de treinos livres como nos dias de competição, deverão 

ser notificados, porém estas notificações poderão ser realizadas em blocos. 

O CBA poderá receber competidores internacionais neste evento; neste caso específico, o 

competidor internacional obrigatoriamente deverá voar com um safety pilot brasileiro e membro do CBA. 

Também deverá o piloto internacional enviar sua documentação com no mínimo 30 (trinta) dias antes do 

evento para ser autorizado pela AFA a atuar dentro da Base Aérea. 

 

 

5.5 Considerações Finais 

              Em casos de dúvida ou por necessidade de ajustes de infraestrutura de última hora, o CBA através 

de seu Júri, reserva-se ao direito de resolver as questões necessárias e/ou modificação de regras. Estas 

deverão, se aplicadas, ser explanadas no briefing do campeonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PARTICIPANTES, COMPETIDORES E AERONAVES 

 

6.1 Participantes 

 

 Poderão participar do evento como Competidor todo indivíduo maior de idade, devidamente 

identificado e credenciado como tal, sendo ou não sócio do CBA. Se estrangeiro, observar item 5.4. 

 Como Voluntários, poderão participar apenas os sócios e colaboradores do CBA. 

 

6.2 Competidores 

 Poderá participar como competidor do evento todo piloto com habilitação monomotor Terrestre 

(MNTE) em dia ou que leve consigo um SAFETYPILOT que seja aprovado pela organização da prova com a 

habilitação em dia. No caso de pilotos com a habilitação MNTE em dia, mas que a organização do evento 

considere que o piloto não possua experiência necessária em acrobacia, será necessário a utilização de 

SAFETYPILOT. Caso o piloto não aceite e requeira, recurso poderá ser submetido ao Júri sob forma de 

protesto formal. O parecer do Júri será final e irrevogável. 

 Poderão participar pilotos sócios e não sócios do CBA, sendo que haverá diferenciação na taxa de 

inscrição em função do status relativo ao CBA. 

 Toda a documentação deverá ser apresentada quando do registro no evento de cada competidor. 

 Pedimos aos pilotos que necessitam de SAFETYPILOT que se identifiquem com antecedência para 

que possamos organizar adequadamente os pilotos. Talvez um voo de avaliação seja solicitado pelo Júri 

Técnico antes do início do evento. Por isso solicitamos aos pilotos que necessitarão de SAFETYPILOT que 

antecipem a sua chegada para, pelo menos, o dia 10 de Julho, ou que coordenem tal situação com o Diretor 

de Provas. 

 

6.3 Aeronaves 

 Poderão participar aeronaves com Certificados válidos para o voo de acordo com os requisitos da 

ANAC, sendo que as mesmas devem possuir aprovação para acrobacias em seus manuais de operação ou 

em documentos compatíveis e que se apresentem em estado técnico adequado para o exercício da 

atividade. Toda a documentação pertinente deverá ser apresentada quando no registro de cada 

competidor no evento antecipadamente para conferência (preferencialmente 10 a 20 dias antes do 

Evento). Deverá ser apresentada também a documentação pertinente e válida relativa à dobragem dos 

pára-quedas que serão utilizados no evento. Todas as aeronaves sofrerão inspeções para verificar a 

validação pelo Comitê Técnico. Além disso, o evento contará com dois Inspetores da ANAC. 

 A organização do evento irá suprir vagas e acomodações para as aeronaves em hangaragem 

coberta para um número limitado de aeronaves, que será definido pela ordem de pagamento da taxa de 

inscrição do campeonato durante o período do evento. Para as demais, haverá local de parqueamento livre 

de taxas e impostos pelo período do evento. 

 



 

 

7. TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

7.1 Taxas de Inscrição:  

 

Competidores Até 30 de Junho De 01 a 10 de Julho 

Sócios Competidores CBA R$ 800,00 (*) (**) R$ 1.000,00 (*) 

Não Sócios CBA R$ 1.600,00 (***) R$ 2.000,00 (***) 

 

(*) A taxa diferenciada para sócios competidores só será concedida mediante quitação da anuidade 2018. 

(**) Para sócios competidores CBA que efetuarem suas inscrições impreterivelmente até o dia 31/05, será 

concedido o benefício do pagamento da taxa de inscrição em 2 (duas) parcelas de R$ 400,00, sendo a 

primeira parcela com vencimento à vista e a outra para 30 (trinta) dias. Após esta data, somente serão 

aceitas inscrições com pagamento integral. 

(***) Àqueles não sócios que queiram associar-se ao CBA para participarem como sócios e, portanto, 

pagando a taxa de inscrição diferenciada, deverão se cadastrar como membro do CBA e pagarem a Taxa de 

Filiação no valor de R$ 200,00 , além da anuidade 2018 no valor de R$ 480,00 antes de efeturem sua 

inscrição. Para obter a Ficha Cadastral e outras orientações sobre filiação ao CBA, entrar em contato com 

Cristina no whatsapp (16) 99109-1816.   

A taxa de Inscrição contempla 1 camiseta participativa do Evento. 
 

 COMBUSTÍVEL – DEVERÁ SER ACERTADO CONFORME ABASTECIMENTO COM BOMBISTA NO PÁTIO 

DA ACADEMIA – (Ainda não obtivemos sucesso no Patrocínio para Combustível). Ratificamos que o acerto 

deverá ser realizado após cada abastecimento diretamente para o operador. Os preços ainda não foram 

definidos em funções de negociações que ainda tentam beneficiar os competidores. Lembramos ainda que 

tais pagamentos ao operador somente poderá ser efetuado em cash. 

 

 A ABERTURA DAS INSCRIÇÕES SE DARÁ NO DIA 17 DE MAIO E SERÁ ENCERRADA NO DIA 10 DE 

JULHO DE 2018.  

 

 A FICHA DE INSCRIÇÃO ENCONTRA-SE NO FINAL DESTE BOLETIM E TAMBÉM PODERÁ SER 

SOLICITADA POR EMAIL PARA acrobacia.org@gmail.com ou whatsapp (16) 99109-1816 

 

 

 



 

 

 

8. PROTESTOS 

 

Protestos poderão ser requeridos com o pagamento de uma taxa de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais). Se o protesto for julgado pertinente pelo Júri do Evento a taxa será reembolsada para o requerente. 

A taxa deverá ser paga no ATO do protesto. 

 

9. SEQUENCIAS FREEKNOWN 

 

 Todas as sequencias Freeknown deverão ser entregues em formato eletrônico (preferencialmente) 

ou em papel, todas elas vistadas e aprovadas por um juiz reconhecido pelo CBA, ou pelos juízes aprovados 

no Curso de Juízes do CBA, ou ainda revisadas pelo próprio software (Openaero). No caso da verificação 

quando do campeonato de sequencias já aprovadas que estejam em desacordo com as regras vigentes e 

atuais, os juízes responsáveis pelas mesmas serão descredenciados, necessitando os mesmos de uma 

reciclagem para voltarem a atuar. As sequencias deverão ser entregues quando no ato do registro do 

evento através de formulários A, B e C completos, ou em pendrive quando no formato eletrônico. 

 

10. PREMIAÇÃO 

 Serão premiados com troféus os três melhores colocados em todos os voos de cada categoria de 

acordo com as regras. 

 O Campeão Nacional Brasileiro pelo CBA será o primeiro colocado da Categoria Ilimitada, desde que 

o mesmo possua no mínimo 60% do total de aproveitamento. Caso nenhum participante obtenha tal 

resultado, o Campeão Nacional Brasileiro pelo CBA será o primeiro colocado da Categoria Avançada, desde 

que o mesmo obtenha pelo menos 60% de aproveitamento, e assim sucessivamente. 

 Serão premiados com medalhas os três melhores colocados de cada programa de voo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 

 As hospedagens dos participantes serão direcionadas para: 

- HTO – Hotel de Trânsito dos Oficiais – AFA 

- HTG – Hotel de Trânsito de Graduados - AFA 

- Habitat Hotel – Pirassununga 

- Hotel Columbia Palace 

- Hotel Premium Pirassununga 

HOTEL DE TRÂNSITO AFA/HTO – QUARTO DUPLO  – DIÁRIA R$ 158,00 (o quarto) 
HOTEL DE TRÂNSITO AFA/HTO – QUARTO TRIPLO – DIÁRIA R$ 237,00 (o quarto) 
HOTEL DE TRÂNSITO AFA/HTG – QUARTO COMUNITÁRIO – DIÁRIA R$ 79,00 P/PESSOA 
Obs: As reservas para HTO e HTG serão realizadas diretamente pela organização do evento, mediante 
preenchimento da Ficha de Inscrição e terão preferência os primeiros inscritos. As diárias para HTO e HTG 
estarão disponíveis a partir do dia 09/07 às 12h00min. 
 
 
HABITAT HOTEL PIRASSUNUNGA – LUXO INDIVIDUAL – DIÁRIA R$ 113,00 

     – LUXO DUPLO – DIÁRIA R$ 150,00 (o quarto) 

Obs.: As reservas para o Habitat Hotel deverão ser realizadas diretamente pelo hóspede através do e-mail 

reservaspirassununga@habitathotel.com.br ou tel/fax (19) 3565-9090, impreterivelmente até o dia 

30/06/2018. Citar convênio “EVENTO CBA”.  

 

HOTEL COLUMBIA PALACE 

Apto. simples: (TV, Tel, Ventilador mesa) 

1 pessoa $ 70,00  2 pessoas $ 120,00  3 pessoas $ 150,00 

Apto. Stand ( TV, Tel, Frigobar, Ventilador Teto) 

1 pessoa $ 80,00  2 pessoas $ 130,00  3 pessoas $ 170,00 

Apto. Luxo ( TV, Tel, Frigobar, Ar cond.) 

1 pessoa $ 110,00  2 pessoas $ 160,00  3 pessoas $ 200,00 

Apto. Suite ( Iguais aos de Luxo, porém maiores) 

1 pessoa $ 115,00  2 pessoas $ 170,00  3 pessoas $ 220,00 

Obs.: As reservas para o Hotel Columbia Palace deverão ser realizadas diretamente pelo hóspede através 
do e-mail hcolumbia@linkway.com.br ou tel (19) 3561-3929, impreterivelmente até o dia 30/06/2018. Citar 
convênio “EVENTO CBA”. 

 



HOTEL PREMIUM PIRASSUNUNGA 

APTO STANDARD – R$ 170,00 (Single) e R$ 214,00 (Duplo) 

FLAT – R$ 200,00 (Single) e R$ 246,00 (Duplo) 

SUITE MASTER – R$ 309,00 (Single) e R$ 353,00 (Duplo)  

Obs.: As reservas para o Hotel Premium Pirassununga deverão ser realizadas diretamente pelo hóspede 
através do e-mail reservas@hotelpremiumpira.com.br  ou tel (19) 3562-2343, impreterivelmente até o dia 
30/06/2018. Citar convênio “EVENTO CBA”. 

 

Será servido café da manhã, almoço e jantar em restaurante que será montado para o evento. Os custos 

com alimentação correrão por conta de cada participante.  

 

 

 

 

 

 

12. CONTATOS 

Para maiores informações, contate: 

Cristina Falaschi – 016 99109-1816 (WhatsApp) Claro 

acrobacia.org@gmail.com  

 

 

 

 

ATENÇÃO: 

TODAS AS INFORMAÇÕES CITADAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO EM FUNÇÃO DA 

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. ESFORÇOS ESTÃO SENDO REALIZADOS PARA A MELHOR E MAIS ECONÔMICA 

RECEPÇÃO DOS COMPETIDORES. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

VI CAMPEONATO NACIONAL DE ACROBACIA AÉREA CBA 
2018 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE COMPETIDOR 
 
Para validar sua inscrição, siga corretamente as seguintes instruções: 
 
1 – Preencha esta ficha de inscrição com todos os dados solicitados do piloto competidor e da aeronave; 
2 – Efetue o pagamento da taxa de inscrição conforme orientações no verso desta ficha; 
3 – Envie os documentos abaixo relacionados para o e-mail: acrobacia.org@gmail.com  

- Ficha de Inscrição preenchida e assinada (em formato PDF); 
- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 
- Foto 3x4 obrigatoriamente em formato JPG; 
- Documentos da aeronave que irá competir (conforme lista no verso desta ficha) 

4 – Prazo para envio de documentos e comprovante de pagamento: 10/07/2018 (encerramento das inscrições). 
 
DADOS DO PILOTO COMPETIDOR: 
 
NOME COMPLETO:  
 
APELIDO OU NOME DE GUERRA: CÓDIGO ANAC: CPF:  

 
CMA (validade):  TOTAL HORAS VOO: TOTAL HORAS ACRO: 

 
DATA DE NASCIMENTO: SEXO:    (     ) MASC.     (     ) FEM. 

 
ENDEREÇO: 
 
CIDADE: ESTADO: 

 
E-MAIL:  
 
CELULAR: (      )   POSSUI WHATSAPP?  (    ) SIM    (    ) NÃO 

 
QUAL CATEGORIA GOSTARIA DE PARTICIPAR? (sujeito à aprovação do CBA) 
 
(    ) BÁSICA     (    ) ESPORTE    (    ) INTERMEDIÁRIA    (    ) AVANÇADA    (    ) ILIMITADA 
 
PODERÁ ATUAR COMO VOLUNTÁRIO DURANTE O CAMPEONATO?   (    ) SIM    (    ) NÃO 
 
QUAL FUNÇÃO GOSTARIA DE SER VOLUNTÁRIO? 
 
QUAL FUNÇÃO NÃO GOSTARIA DE SER VOLUNTÁRIO? 
 
DESEJA SER “WARM UP PILOT” ?    (    ) SIM    (    ) NÃO 
 
DESEJA AUXILIAR COMO “SAFETY PILOT” ?    (    ) SIM    (    ) NÃO 
 
IRÁ NECESSITAR DE “SAFETY PILOT” ?     (    ) SIM    (    ) NÃO 
 
 
DADOS DA AERONAVE QUE IRÁ COMPETIR: 
 
AERONAVE TIPO: PREFIXO: 

 
VALIDADE DO SEGURO: VALIDADE RIAM/FIAM: 

 
NOME DO PROPRIETÁRIO E/OU OPERADOR DA AERONAVE: 
 
 



DADOS PARA HOSPEDAGEM DO COMPETIDOR E ACOMPANHANTES: 
 
DATA PREVISTA DE CHEGADA: DATA PREVISTA DE SAÍDA: 

 
SUA HOSPEDAGEM SERÁ: 
 
(    ) HOTEL DE TRÂNSITO AFA/HTO – QUARTO DUPLO – DIÁRIA R$ 158,00  
(    ) HOTEL DE TRÂNSITO AFA/HTO – QUARTO TRIPLO – DIÁRIA R$ 237,00  
(    ) HOTEL DE TRÂNSITO AFA/HTG – QUARTO COMUNITÁRIO – DIÁRIA R$ 79,00 P/PESSOA 
 
NOME(S) DO(S) ACOMPANHANTE(S): 
 
 

Obs: As reservas para HTO e HTG serão realizadas diretamente pela organização do evento, bastando informar 
aqui todos os dados solicitados neste campo. 
 
 
(    ) HABITAT HOTEL PIRASSUNUNGA – reservaspirassununga@habitathotel.com.br / (19) 3565-9090 
(    ) HOTEL COLUMBIA PALACE – hcolumbia@linkway.com.br / (19) 3561-3929 
(    ) HOTEL PREMIUM PIRASSUNUNGA – reservas@hotelpremiumpira.com.br / (19) 3562-2343 
 
NOME DO ACOMPANHANTE: 
 
 

Obs.: As reservas para o Habitat Hotel Pirassununga, Hotel Columbia Palace e Hotel Premium Pirassununga 
deverão ser realizadas diretamente pelo hóspede através de e-mail ou telefones citados, impreterivelmente até o 
dia 30/06/2018. Citar convênio “EVENTO CBA”. O tarifário dos mesmos encontram-se em nosso Boletim 
Informativo. 
 
 

PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 
 

Taxas de Inscrição:  

Competidores Até 30 de Junho De 01 a 10 de Julho 

Sócios CBA R$ 800,00 (*) R$ 1.000,00 (*) 

Não Sócios CBA R$ 1.600,00  R$ 2.000,00 

(*) A taxa diferenciada para sócios só será concedida mediante quitação da anuidade 2018. 
 

Forma de Pagamento: 
DEPÓSITO BANCÁRIO (enviar comprovante por e-mail para acrobacia.org@gmail.com juntamente com esta Ficha 
de Inscrição e demais documentos) 
Banco do Brasil                       Agência 0695-5                       C/C: 48.139-4                      CNPJ: 16.458.881/0001-29 
 
 
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: 
 
1 – CHT COM HABILITAÇÃO VÁLIDA DE MNTE; 
2 – CMA VÁLIDO C/ IMPRESSO DA PÁGINA DA ANAC; 
3 – C.A. EM VIGOR OU AUTORIZAÇÃO DE VOO; 
4 – CERTIFIDADO DE MATRÍCULA OU DE MARCA 
EXPERIMENTAL; 
5 – SEGURO AERONÁUTICO VIGENTE (APÓLICE); 
6 – FIAM/RIAM VIGENTE; 

7 – LICENÇA DE ESTAÇÃO VIGENTE; 
8 – PROGRAMA FREE; 
9 – DIÁRIO DE BORDO E LIVRO TÉCNICO 
ATUALIZADOS; 
10 – REGISTRO DE DOBRAGEM DE PARAQUEDAS NOS 
ÚLTIMOS 6 MESES 
 

ATENÇÃO! 
A) OS DOCUMENTOS DE 1 A 8 DEVERÃO SER ENVIADOS POR EMAIL EM FORMATO PDF; 
B) TODOS OS DOCUMENTOS ORIGINAIS (1 AO 10) DEVERÃO SER APRESENTADOS NO ATO DA 

INSPEÇÃO DA AERONAVE NO LOCAL DO CAMPEONATO. 
 

DECLARO ESTAR CIENTE DE TODAS AS REGRAS E EXIGÊNCIAS DO VI CAMPEONATO NACIONAL 
DE ACROBACIA AÉREA PELO CBA NO ANO DE 2018. 
 
Assinatura do competidor  
 


