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Brasília sob Asas

14 a 16 nov. 2018
INFORMATIVO 02 - REGRAS GERAIS

A ABPQD, informa aos participantes do evento “Brasília sob Asas” que a
aeronave que realizará os lançamentos na Esplanada dos Ministérios será o PT-
OQR, Cessna Caravan Blackhawk (C-208), de propriedade da LBK, os
lançamentos serão realizados na Esplanada dos Ministérios a 12 mil pés, o pouso
será no gramado em frente ao Museu da República.

Vagas deverão ser adquiridas pelo contato (11)99762.1800 ou (11)
96858.1800, pacotes de vagas com 6 =900 reais e com 10 vagas = 1.500 reais
que poderão ser pagas no pag seguro ou cartão de crédito; Vagas que não forem
utilizadas em razão de mau tempo, poderão ser usadas no próximo evento na
Esplanada dos Ministérios, em Fevereiro de 2019, ou em Boituva.

As operações de decolagem serão efetuadas do Aeródromo Botelho, em
São Sebastião, o deslocamento Esplanada dos Ministérios/Aeródromo Botelho
será realizado por ônibus da organização do evento.

Programação:

Dia 13/11/18

20:00 – local Esplanada dos Ministérios (Tenda) Reunião preparatória e check de
equipamento.

Dia 14/11/18

06:30- local Esplanada dos Ministérios apresentação dos atletas e embarque para
o Aeródromo Botelho;

07:30 – primeira decolagem;

17:55 – última decolagem; e

18:00 – confraternização.

Dia 15/11/18

06:30- local Esplanada dos Ministérios apresentação dos atletas e embarque para
o Aeródromo Botelho;

07:30 – primeira decolagem;

17:55 – última decolagem; e
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18:00 – confraternização.

Dia 16/11/18

06:30- local Esplanada dos Ministérios apresentação dos atletas e embarque para
o Aeródromo Botelho;

07:30 – primeira decolagem;

17:55 – última decolagem; e

18:00 – encerramento e FREE BEER

Obs: Os atletas que por ventura não estiverem presentes na reunião preparatória
do dia 13/11, poderão realizar posterior e separadamente, na hipótese do voo
para Brasília não coincidir com o horário ou justificativa plausível.

Todos os atletas que estiverem em progressão para a categoria “B” deverão
agendar saltos de avaliação (navegação e pouso), para liberação dos saltos na
Esplanada dos Ministérios. Entrar em contato (15) 98162.4321 (Rômulo).

Wingsuit: Neste evento a equipe FLYERZ WINGSUIT SCHOOL organizará vários
saltos de alta performance e será responsável pela modalidade no “Brasília sob
Asas”. Para os atletas que pretendam saltar com asa OBRIGATORIAMENTE
deverão entrar em contato com a FLYERZ WINGSUIT SCHOOL, ANTES de
comprar o pacote de vagas, para organização em grupos ou solo, contato: (19)
99608.4817 (Léo Orsini).

Quanto às modalidades de FQL e FREEFLY, no dia da reunião preparatória, serão
explicitadas todas as orientações e considerações.

A ABPQD é a ÚNICA responsável plena pelo Evento “Brasília sob Asas” ! e nesta
iniciativa NÃO possui NENHUM vínculo com qualquer escola ou clube!
Portanto, toda e qualquer informação ou dúvida deverá ser esclarecida
diretamente com a ABPQD.

*Hospedagem Informativo 01

*Salto duplo Informativo 03

Nosso novo número ABPQD (15) 98161.4321

Atenciosamente,

ABPQD


