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1. GENERALIDADES  

 O VIII Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea será realizado pelo CBA com a coordenação 
geral de CHRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA (Presidente do CBA), com o auxílio direto dos Diretores e 
demais Oficiais do CBA, delineado sob a orientação técnica de todos os diretores do CBA, bem como 
com a imprescindível cooperação do AEROPARQUE ALDEIA DA SERRA. 

 

2. LOCAL  
 

 A competição este ano será realizada na cidade de Palmeira (PR) e contará com o 
imprescindível apoio do Aeroparque Aldeia da Serra que estará nos cedendo suas instalações para a 
realização do evento. 

 Palmeira é um município brasileiro do estado do Paraná. Localiza-se na Microrregião de Ponta 
Grossa, estando a uma altitude de 865 metros. Sua população em 2016 foi estimada em 33 889 



     
 
habitantes. Possui uma área de 1465,1 km². Foi neste município que se situou a célebre Colônia 
Cecília.1 

 O projeto Aeroparque Aldeia da Serra foi idealizado com o objetivo de atender à crescente 
demanda por novos aeródromos e com isso contornar uma dificuldade recorrente da aviação geral, 
ter alternativas mais modernas e desembaraçadas para operação executiva e particular.2 

 Um empreendimento especialmente planejado para operações de pequeno e médio porte, 
em uma localização estratégica que dispõe de acesso aéreo fácil e acesso terrestre através de rodovias 
e vias de alto fluxo, a minutos de Curitiba, Campo Largo e Ponta Grossa.3 

 

 

  

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Palmeira,_Paran%C3%A1 
2 http://www.voealdeia.com.br/estrutura.php 
3 http://www.voealdeia.com.br/estrutura.php 



     
 
 

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, MARINA 
DELUQUI, WELBY G. STEHLING ANDREATTA E ADRIANO DE SIQUEIRA 
SEDDON 

Juiz Chefe FERNANDO PAES DE BARROS 

Comitê Técnico LEONARDO DE CARVALHO GUTIERREZ E JOÃO ERICK DE MATTOS 
FERNANDES 

Coordenador de Voluntários LUIZ RENATO DEBES (AEROPARQUE ALDEIA DA SERRA) 

Diretor de Operações e 
Segurança de Voo 

ADRIANO DE SIQUEIRA SEDDON 

Diretor de Segurança 
Aeroportuária 

WAGNER CARLOS AIRCHNER 

Diretores de Resultados OSWALDO FERNANDES GUERRA NETO E RENATO SNIADOWER 

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

Diretores de Imprensa CBA PLÍNIO LINS E TITOLIVIO DE OLIVEIRA 

Secretaria Geral CBA e 
Inscrições 

BALILA GRELA ANUNCIAÇÃO 

 

Juízes: a serem confirmados no briefing inicial do dia 19/08, às 08h00min  

Assistentes de Juízes: a serem confirmados no briefing inicial do dia 19/08, às 08h00min 

 

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 website do CBA http://www.acrobaciacba.com/ ou e-
mail acrobacia.org@gmail.com impreterivelmente até o dia 06/08/2021. 
 
 
 



     
 
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. Todos os horários são locais. 

4.1 – O Campeonato se dará de 19 a 21 de agosto de 2021. A chegada dos competidores no 
Aeroparque Aldeia da Serra será liberada a partir do dia 15/08 e treinos oficiais serão permitidos nos 
dias 16, 17 e 18/08.  

4.2 – Calendário 

DATA DIA EVENTO 

15/08 Domingo Chegada de competidores e demarcação de box acrobático 

16/08 Segunda-feira 07h30min as 17h30min - Treinos Livres mediante coordenação local, checagem de 
inscrições, documentações de pilotos competidores e das aeronaves 

17/08 Terça-feira 07h30min as 17h30min - Treinos Livres mediante coordenação local, checagem de 
inscrições, documentações de pilotos competidores e das aeronaves 

18/08 Quarta-feira 07h30min as 17h30min - Treinos Livres mediante coordenação local, checagem de 
inscrições, documentações de pilotos competidores e das aeronaves 

19/08 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 – Happy Hour no Restaurante do Evento (a confirmar valor) e entrega de 
medalhas aos pilotos melhores classificados em cada categoria do dia 

20/08 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 – Happy Hour no Restaurante do Evento (a confirmar valor) e entrega de 
medalhas aos pilotos melhores classificados em cada categoria do dia 

21/08 Sábado 07h30min – Briefing dos Pilotos 

08h30min – Briefing dos Juízes 

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

13h00min - Prova “4 Free Minutes” 

15h30min – Show aéreo 



     
 

19h00min – Coquetel de Encerramento – Happy Hour – Entrega de Prêmios (à confirmar 
valores de adesão durante o campeonato) 

5. REGULAÇÃO 

5.1 Regras  

 O VIII 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 2021 
(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 VIII Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea pelo CBA será o Português, 
com literatura técnica internacional de regulação baseada na língua Inglesa. 

 

5.4 Tráfego Aéreo no local do evento 

 O controle de tráfego aéreo será realizado através de rádios portáteis dos organizadores de 
pátio e cabeceira. O serviço de tráfego aéreo prestado será semelhante ao de um AFIS, pelo qual a 
coordenação do evento irá prestar informações e coordenar o tráfego local. Será realizado um briefing 
diário com os pilotos participantes para discutir os procedimentos de operação, respeitando as 
limitações do NOTAM, o box acrobático e as entradas no circuito visual, conforme os pontos de espera 
(detalhes descritos nos croquis anexos). A frequência de coordenação do evento será divulgada 
durante o briefieng de pilotos.  

 Coordenadas do Aeroparque Aldeia da Serra – Jorge Luiz Stocco (SJOY): 25 24 04S/049 47 58W 



     
 
 

 

 

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, deverá observar as 
normas da ANAC para autorização de voo. 

 Como Voluntários, poderão participar apenas os sócios e colaboradores do CBA, bem como 
associados ao Aeroparque Aldeia da Serra indicados por este. 

 Os participantes serão submetidos a teste de COVID durante a realização do evento. A coleta 
será feita no local e cada participante arcará com os custos relativos aos testes. O valor por teste 
será de R$ 100,00 (cem reais). 

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 18 de Agosto, 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 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. CAMPEONATO DE EQUIPES 

De forma a valorizar a prática da acrobacia em grupo, promovendo o esporte e formando 
novos competidores, além de valorizar os Aeroclubes e outras Entidades que abrigam a prática do 
esporte, o CBA promoverá um Campeonato de Equipes, de participação opcional. 

O Campeonato de Equipes se aproveitará da dinâmica e pontuação dos competidores no 
campeonato Regular (não haverá voos ou atividades extras), sendo a única mudança para o piloto 
competidor a indicação do pertencimento a uma equipe, se for o caso. 

As regras do campeonato de Equipes serão encaminhadas como anexo a este boletim. 

8. TAXA DE INSCRIÇÃO 

Competidores Até 30 de Julho De 01 a 10 de Agosto 

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 
2021. 

(**) 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 2020 no valor de R$ 480,00 antes de 
efetuarem sua inscrição. Para obter a Ficha Cadastral e outras orientações sobre filiação ao CBA, entrar 
em contato no whats app (16) 99109-1816.   



     
 

A taxa de Inscrição contempla 1 camiseta participativa do Evento. 
 

 COMBUSTÍVEL – DEVERÁ SER ACERTADO CONFORME ABASTECIMENTO DIRETAMENTE COM 
O ABASTECEDOR DO AEROPARQUE ALDEIA DA SERRA, que estará comercializando AVGAS. Estamos 
nos esforçando bastante para conseguirmos o patrocínio de abastecimento, porém ainda não 
obtivemos a confirmação deste. 

 A ABERTURA DAS INSCRIÇÕES SE DARÁ NO DIA 10 DE JUNHO E SERÁ ENCERRADA NO DIA 
10 DE AGOSTO DE 2021.  

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. PREMIAÇÃO 

 Serão premiados com troféus os três melhores colocados em todos os voos de cada categoria 
de acordo com as regras, além de premiadas as três equipes melhores colocadas. 

 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  e os 
integrantes das três equipes melhores colocadas. 



     
 
 Também serão premiados com troféus os três primeiros colocados na Prova “4 Free Minutes”. 

10.1 Premiação Extra - 1ª COPA RV DE ACROBACIA AÉREA 

 Como incentivo aos operadores de aeronaves do tipo RV, o CBA irá premiar com medalhas os 
três melhores pontuados nas categorias BÁSICA e ESPORTE que competirem com este tipo de 
aeronave.   

  

12. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 

12.1 HOSPEDAGEM  

 O CBA ainda trabalha na possibilidade de descontos em hospedagens. Os próximos boletins 
trarão novidades neste sentido. Por hora, recomendamos as seguintes acomodações, todas elas 
localizadas em Campo Largo, PR; cerca de 30 minutos do Aeroparque Aldeia da Serra: 

• Hotel Campo Largo Express 
• Hotel Campo Largo Comfort 

A Concept, patrocinadora do evento, fornecerá o apoio logístico para aluguel de automóveis 
diretamente no Aeroparque Aldeia da Serra. 

12.2 ALIMENTAÇÃO 

 Há um restaurante nas dependências do Aeroparque Aldeia da Serra, que será o fornecedor 
da alimentação aos competidores e voluntários. Os custos com alimentação correrão por conta de 
cada participante.  

 

13. INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTAÇÃO DOS COMPETIDORES E 
AERONAVES 

 

  De acordo com as novas regras para eventos aéreos contidas na IS 091-008A, só 
poderão operar no evento os pilotos e aeronaves previamente autorizados pela ANAC através do 
Programa do Evento previamente apresentado pelo CBA. À fim de evitar bloqueios em inscrições de 
pilotos e aeronaves, solicitamos a todos os interessados em participar da competição, 
independentemente da realização da inscrição, enviarem os dados abaixo descritos para o email do 
CBA impreterivelmente até o dia 15/07, para que o mesmo efetue o seu cadastramento no programa 
do evento junto à ANAC. 

 



     
 
 

 Dados necessários para o cadastramento: 

- Nome completo do piloto 

- Código ANAC 

- Modelo e Matrícula da aeronave 

 

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. EM CASOS DE DÚVIDAS OU OUTRAS 
INFORMAÇÕES QUE JULGAREM NECESSÁRIAS, ENVIAR MENSAGEM PARA O WHATSAPP (16) 

99109-1816. 

 

 

 

 

 

  



     
 

CROQUIS DA ÁREA EM PALMEIRA 

 

 

 

 



     
 

 

 



     
 

  



     
 

ANEXO I - ORGANIZAÇÃO E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO DE EQUIPES 
 
 

CAPÍTULO I - Objetivo 
 
Art 1o. O Campeonato de Equipes é uma competição paralela e complementar ao 
Campeonato Nacional de Acrobacia, e que visa os seguintes objetivos: 
 

I - O fomento ao aperfeiçoamento individual pela união dos competidores; 
 

II - A valorização da prática da acrobacia em grupo, promovendo o esporte e formando 
novos competidores; 

 
III - O incentivo à progressão contínua dos competidores pelas categorias acrobáticas; 

 
IV - A valorização dos Aeroclubes e outras Entidades que abrigam a prática do 

esporte; 
 

V - A facilitação da obtenção de incentivos e patrocínios específicos para a 
competição; 
 

CAPÍTULO II - Constituição da Equipe 
 
Art 2o. A Equipe será constituída por, no mínimo, 03 (três) integrantes e no máximo 05 (cinco) 
integrantes que efetivamente sejam competidores. 
 
Parágrafo Primeiro. Aos competidores e/ou técnicos só é permitido integrar uma única 
Equipe. 
 
Parágrafo Segundo. Para efeito de cumprimento do requisito de número mínimo de 
integrantes, serão considerados apenas aqueles que tiverem suas notas validadas em sua 
totalidade ao final da competição, incluindo o percentual mínimo a ser atingido para cada 
categoria.  
 
Parágrafo Terceiro. No caso do não cumprimento do requisito do número mínimo de 
participantes, a Equipe será considerada desqualificada, e não figurará entre as equipes 
competidoras, para qualquer efeito. 
 
Parágrafo Quarto. Caso o Técnico não seja um competidor, este não é contabilizado como 
integrante para os fins específicos deste Artigo. 
 
Art 3o. Os participantes de uma mesma Equipe podem competir em diferentes categorias, 
devendo obrigatoriamente respeitar o número de integrantes de cada categoria da seguinte 
forma: 
 I - Ao menos 02 (dois) integrantes da categoria Esporte e/ou Básica para equipes com 
03 (três) ou 04 (quatro) integrantes, excetuando-se o Técnico não competidor; 
 
 II - Ao menos 03 (três) integrantes da categoria Esporte e/ou Básica para equipes com 
05 (cinco) integrantes, excetuando-se o Técnico não competidor; 
 



     
 
 III - No máximo 01 (um) integrante da categoria Ilimitada ou Avançada. 
 
Art 4o. A Equipe deverá adotar e ser identificada por um nome, que será escolhido pelo 
Técnico no momento da Inscrição da Equipe. 
 
Parágrafo Primeiro. Reserva-se ao CBA por meio da equipe de Organização do Campeonato 
a rejeição de qualquer nome proposto, cabendo desde já o esclarecimento de que nomes que 
sejam impróprios ou que possam macular a imagem do CBA ou da competição, não serão 
aceitos em nenhuma hipótese. 
 
Parágrafo Segundo. No caso da rejeição do nome da Equipe, fica o Técnico obrigado a 
apresentar um nome aceitável até o final do prazo de inscrição, sob pena de ter a inscrição 
da Equipe indeferida.  
 
Parágrafo Terceiro. No caso da escolha de mesmo nome ou nome julgado muito similar pelo 
CBA por duas ou mais equipes, terá prioridade para adoção do nome a equipe que tiver a 
inscrição deferida, incluindo a inscrição individual de seus participantes, mais rapidamente. 
 
Parágrafo Quarto. As equipes afetadas pelo parágrafo anterior devem seguir os mesmos 
trâmites associados à rejeição do nome da Equipe pelo CBA, cabendo, inclusive, as 
respectivas sanções. 
 

CAPÍTULO III - Representação da Equipe 
 
Art 5o. A representação da Equipe, para efeito de qualquer tipo de tomada de decisão que 
afete a mesma, será realizada única e exclusivamente pelo Técnico apontado no momento 
da inscrição. 
 
Parágrafo Único. O Técnico poderá ou não participar como competidor. Sendo o caso de não 
ser participante na competição, este não poderá ser contabilizado como integrante da equipe 
para os efeitos do requisito de número mínimo e máximo de integrantes. 
 

CAPÍTULO IV - Inscrição 
 
Art 6o. A inscrição da Equipe será realizada pelo Técnico, que escolherá um nome e apontará 
os integrantes da Equipe em formulário próprio, seguindo o mesmo calendário da inscrição 
individual, de acordo com os Boletins do evento. 
 
Parágrafo Primeiro. Mesmo que o Técnico não seja um competidor, este também deverá 
realizar a sua inscrição individual. 
 
Parágrafo Segundo. Para os casos de Técnicos não competidores, o CBA poderá conceder 
um desconto na taxa de inscrição, sendo este aplicado da mesma forma a todos os Técnicos 
na mesma condição e publicado nos Boletins relativos ao evento. 
 
Art 7o. A validação dos nomes dos integrantes apresentados na inscrição da Equipe se dará 
pela manifestação do competidor no momento de sua inscrição individual. 
 
Art 8o. No caso de inconsistência entre as comunicações do Técnico e dos integrantes, a 
Organização será responsável por notificar o Técnico, que deverá providenciar a resolução 
das inconsistências até o final do período de inscrição. 



     
 
 
Parágrafo Único. Caso as inconsistências não sejam sanadas até o final do período de 
inscrição, as partes inconsistentes da inscrição serão desconsideradas e, caso as 
informações restantes estejam em conformidade com todos os outros requisitos da presente 
norma, a Equipe será inscrita com exclusão das inconsistências. 
 

CAPÍTULO V - Contabilização dos Pontos 
 
Art 9o. Ao final da competição individual, caberá ao Técnico apontar, dentre os integrantes 
da sua equipe, quais serão as notas consideradas para a totalização de pontos para a sua 
Equipe. 
 
Art 10o. A pontuação de cada integrante será contabilizada, para efeito do Campeonato de 
Equipes,  da seguinte forma: 
 

I - Será considerado o percentual final do competidor, considerando todas as 
sequências disputadas e o processamento do sistema CIVA Fair Play, quando 
aplicável; 

 
II- Será considerado um fator de categoria, quantificado na forma que segue: 

 
a. Para as categorias Avançada e Ilimitada, 115 (cento e quinze) pontos; 
b. Para a Categoria Intermediária, 110 (cento e dez) pontos; 
c. Para a Categoria Esporte e Básica, 105 (cento e cinco) pontos; 
 

III - A pontuação final do integrante será o produto simples do considerado em I e II. 
 
Art 11o. A pontuação Final da Equipe será o somatório simples da pontuação dos integrantes 
apontados pelo respectivo Técnico, desde que o somatório dos fatores de categoria dos 
integrantes apontados não ultrapasse 325 (trezentos e vinte e cinco) pontos. 
 

CAPÍTULO VI - Premiação 
 
Art 12o. As três equipes melhores colocadas serão premiadas com troféu e medalhas 
correspondentes às suas colocações. 
 
Parágrafo Primeiro. O Troféu será entregue ao Técnico, que será responsável pela 
destinação do mesmo. 
 
Parágrafo Segundo. Cada integrante da equipe, incluindo o técnico, receberá uma medalha 
relativa a sua colocação como Equipe, independente da sua nota ter ou não sido considerada 
para efeito do cálculo da pontuação da equipe. 
 
Parágrafo Terceiro. Exclui-se do parágrafo anterior o competidor que tiver sido desqualificado 
por qualquer motivo. 
 

CAPÍTULO VII - Penalidades, Conflitos e Casos Omissos 
 



     
 
Art 13o. Os conflitos individuais, quaisquer que sejam, serão resolvidos de acordo com as 
regras estabelecidas para a condução da categoria de acordo com o apontado pelo Boletim 
do evento. 
 
Art 14o. Os casos omissos relativos às Equipes serão tratados com a utilização das normas 
internacionais, tratando as equipes em analogia aos países competidores. 
 
Parágrafo Único. No caso em que a analogia não seja efetiva ou nos casos em que não há 
previsão em regulamento internacional, os conflitos serão resolvidos pelo CBA, não cabendo 
qualquer tipo de recurso. 
 
Art 15o. As penalidades obedecerão a mesma sistemática utilizada nos Artigos anteriores. 
 
Art 16o. Em qualquer caso, a critério do mesmo, prevalecerá sempre a decisão do CBA em 
qualquer situação, não cabendo, neste caso, qualquer tipo de recurso. 
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