CAMPEONATO BRASILEIRO DE VOO LIVRE – CATEGORIA ASA RÍGIDA
Regulamento Geral
1 . Asas rígidas são consideradas aquelas cujo comando é operado pelo piloto sem o
deslocamento do seu peso. Os comandos são feitos pelo piloto através de cabos, a partir da sua
barra de controle, acionando todo o comando aerodinâmico dos componentes da asa rígida. São
classificadas pela FAI como asas-delta rígidas, classe 5.
2 . O Campeonato Brasileiro de Asa Rígida 2011 será realizado em conjunto e aproveitando-se a
infra-estrutura das etapas do Circuito Brasileiro de Voo Livre. Será uma etapa regional e uma
principal. A etapa regional será em Andradas, de 21 a 24 de abril e a etapa principal será em
Brasília, de 21 a 27 de agosto.
3 . Para a homologação pela ABVL do Campeonato Brasileiro de Asa Rígida 2011, deverá, no
mínimo, ser realizada a etapa principal, em Brasília. Esta homologação definirá o campeão
brasileiro e o ranking brasileiro de asas rígidas 2011.
4 . Para a etapa ser realizada e validada, deverá haver, no mínimo, 6 pilotos nacionais
participantes, caso contrário a etapa será cancelada.
5 . A inscrição é aberta, sendo necessário ao piloto ser, no mínimo, nível 3 (intermediário), há 6
meses, ser filiado a um clube de voo e apresentar a sua carteira ABVL, em dia. Para participar
da etapa principal, em Brasília, o piloto deverá também apresentar a carteira FAI 2011.
6 . Em caso de não realização da etapa programada, por falta de quorum, a inscrição antecipada
será devolvida.
7. As normas técnicas, de segurança, as provas, o sistema de comprovação do voo, a pontuação
e protestos seguem a regra do Circuito Nacional ABVL. Regulamentos e o calendário esportivo
encontram-se , em sua íntegra, em link disponível no blog www.superrace2011.blogspot.com
8. Os parâmetros da fórmula de pontuação serão determinados para cada etapa, conforme as
regras do Circuito Brasileiro de Vôo Livre.
9 . Para o resultado final do circuito será utilizado o descarte dos piores resultados, conforme a
tabela de dispensa a seguir: 8 e 9 provas: dispensa 1; 10 e 11 provas: dispensam 2.
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