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1 Introdução 

A Federação Capixaba de Voo Livre, também denominada pela sigla FCVL, constituída em 16 de 
dezembro de 2000, é uma associação civil, sem fins econômicos; dirigente máxima, no Estado do 
Espírito Santo, nos seguimentos desportivos da Asa Delta e do Parapente, com filiação à 
Associação Brasileira de Vôo Livre – ABVL e Associação Brasileira de Parapente – ABP. 
 
Uma de suas finalidades é de promover o esporte do Voo Livre no Estado do Espírito Santo através 
de campeonatos estaduais. O Campeonato Capixaba de Voo Livre – CCVL define o Ranking 
Capixaba de Voo Livre, que destaca os melhores pilotos de Asa Delta e Parapente do Estado. Estes 
pilotos irão representar o Espírito Santo em campeonatos brasileiros e mundiais. 
 
Além de ser um grande espetáculo, o CCVL movimenta a economia dos municípios do Estado do 
Espírito Santo, uma vez que traz um grande número de competidores e entusiastas para o 
município. Sendo assim, todos saem ganhando, a prefeitura ganha por apoiar um evento esportivo 
que possibilita ao espectador belas imagens de um esporte fantástico. O município ganha por ter a 
economia movimentada na rede hoteleira, postos de combustíveis, restaurantes, etc.. Os pilotos 
competidores ganham o apoio para voar e poder competir. A FCVL ganha por ajudar o 
desenvolvimento do esporte. 
 
É com este intuito que este projeto apresenta de maneira básica e simplificada o funcionamento 
de um campeonato de voo livre e os requisitos para se organizar um CCVL. Neste projeto também 
está apresentado um orçamento básico para a organização deste evento. 
 

 
Figura 1. Visite a nossa página (www.fcvles.com.br). 
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2 Como funciona o campeonato 

Num campeonato de voo livre o competidor tem que voar um percurso, determinado por pontos 
com coordenadas geográficas, que são previamente estabelecidos pela organização. Ganha o 
campeonato o piloto que fizer o percurso em menor tempo e em primeiro lugar. O piloto se guia 
através de um GPS (Sistema de Posicionamento Global) para identificar os pontos, também 
chamados de waypoints. 
 
Normalmente um campeonato estadual como o CCVL é feito em 2 dias, em um final de semana. 
Sendo que no primeiro dia, costuma-se fazer uma prova mais longa, com o objetivo de se pousar 
longe do local de decolagem. No segundo dia geralmente é feita uma prova local, também 
chamada de triangulação, com o objetivo de percorrer uma rota e pousar na cidade onde o evento 
está sendo realizado. As provas podem variar bastante em distância, mas em média, as provas 
estaduais são de 20 a 80 km. 
 
No primeiro dia do campeonato os pilotos se encontram no QG por volta das 8 ou 9 horas da 
manhã, para receber a camiseta do evento e configurar o seu GPS. Os pilotos que ainda não 
fizeram inscrição podem fazer neste momento.  
 
Tanto no primeiro dia, quanto nos demais dias de competição, por volta das 9 horas o transporte 
dos pilotos inicia a subida até a decolagem. Assim que os pilotos chegamna decolagem, estes vão 
montar os equipamentos. Por volta das 11 horas da manhã a comissão de provas da FCVL se reúne 
e decide qual será a prova do dia, definindo qual a rota e quais serão os waypoints que os pilotos 
terão que passar voando. Após decidir a prova, a organização faz um briefing, onde os pilotos são 
informados sobre a prova. Neste momento as informações são afixadas em um banner para 
facilitar a visualização da prova pelos pilotos e entusiastas. 
 

 
Figura 2. Exemplo de banner mostrando a prova do dia. 
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 Por volta das 12 horas os pilotos decolam e tentam voar todo o percurso para completar a prova. 
Alguns pilotos conseguem completar, outros pousam pelo caminho. Após a decolagem o 
transporte deve fazer a rota estabelecida pela organização, com o intuito de resgatar os pilotos 
que fizeram a prova e aqueles que, por ventura, ficaram pelo caminho. 
 
Após o término da prova, todos os pilotos devem passar pelo QG, por volta das 19 horas do 
mesmo dia, para entregar o seu GPS à organização. O apurador irá baixar os dados do GPS para 
que os programas específicos calculem a sua pontuação. 
 

 
Figura 3. Programas específicos utilizados para apuração do campeonato. Os programas FSComp e FSFlight foram 

desenvolvidos pela FAI (Federação Aeronáutica Internacional). 

 
 

Após cada dia de prova os resultados são afixados no QG, informando a classificação de cada 
piloto naquele dia.  
 
Ao término da apuração no último dia, é feita a premiação dos campeões. Geralmente esta 
entrega de premiação é feita em local público com um sistema de som.  
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3 Requisitos da Prefeitura 

 
São condições mínimas a serem disponibilizadas pela Prefeitura para organizar uma etapa do 
CCVL:  
 

a) Definir em conjunto com a FCVL a melhor data para o evento; 
b) Disponibilizar uma ambulância na rampa para qualquer emergência que possa acontecer 

nos dias do campeonato. A ambulância deve ficar de 10 as 16 horas no local;  
c) Disponibilizar veículos e motoristas para transporte dos pilotos da central de organização 

(QG) até a rampa. Pode ser Caminhão, ou ônibus da prefeitura. A subida para a rampa deve 
ser em horário informado pela FCVL; 

d) Disponibilizar veículos e motoristas para transporte dos pilotos na rota de pouso da 
competição, até a central de organização (QG) do evento. Pode ser Caminhão, ou ônibus 
da prefeitura. O veículo deve estar disponível após a decolagem de todos os pilotos, até o 
resgate dos mesmos, com horário podendo variar bastante de retorno; 

e) Afixar quadro/banner na rampa para divulgação das provas e informações importantes. As 
informações e arte do banner será disponibilizada pela FCVL; 

f) Disponibilizar uma central de organização (QG), local apropriado para apuração, com mesa, 
cadeira e energia elétrica. Pode ser em uma escola, hotel, estádio, centro cultural, centro 
esportivo, etc.; 

g) Confeccionar camisetas para os competidores, com a arte que será fornecida pela FCVL; 
h) Confeccionar troféus para os competidores, em número suficiente informado pela FCVL; 
i) Contratar equipe para realizar a apuração dos pontos; 
j) Conseguir autorização para realização do campeonato com os proprietários dos terrenos 

das áreas de decolagem e pouso; 
k) Limpar as áreas de decolagem e pouso com roçadeira para aumentar a segurança dos 

pousos e decolagens. Pode ser feito por funcionários e ferramentas da prefeitura; 
l) Fornecer alojamento/hotel para os organizadores do evento da FCVL, num total de 5 

pessoas; 
m) Fornecer reembolso de combustível para o deslocamento dos organizadores até o 

município. Pode ser no posto de combustível local. O deslocamento é de Vitória até o local, 
para 3 carros. Pode ser 1 tanque para cada carro; 

n) Fornecer kit básico de alimentação e hidratação para os pilotos. Os kits são compostos por 
1 garrafa de água de 500ml, uma maçã, duas bananas, dois doces tipo mariola ou paçoca. 
Devem ser fornecidos o número adequado de kits para o número de inscrições, que 
costuma ser de aproximadamente 30 pilotos; 

o) Fornecer sistema de autofalantes e microfone para facilitar a comunicação na rampa. O 
ideal é um sistema de som e um gerador elétrico. Caso não seja possível, um megafone 
também funciona bem;  
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4 Requisitos da FCVL 

 
Cabe a FCVL auxiliar a prefeitura na organização da etapa do CCVL, fornecendo informações e 
diretrizes para esta. A FCVL deve: 
 

a) Definir em conjunto com a Prefeitura a melhor data para o evento; 
b) Apresentar representante que será nomeado Diretor de Etapa, que irá tratar sobre todas 

as decisões a serem tomadas ao que couber a FCVL; 
c) Definir e informar horários para o cronograma do evento, como horário de subida para 

rampa, horário do briefing, horário da apuração, etc.; 
d) Fazer visita ao local na semana que antecede o evento para constatar se todos os 

requisitos da prefeitura foram cumpridos; 
e) Fornecer a arte para as camisetas, troféus, banner e quaisquer meios de divulgação do 

evento; 
f) Manter a prefeitura informada sobre a previsão do tempo. Em caso de previsão de chuva, 

confirmada com até 3 dias de antecedência, o evento poderá ser adiado e a data redefinida 
em conjunto com a prefeitura. 

g) Informar aos meios de comunicação do Estado a data e os horários do evento, visando 
cobertura televisiva; 
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5 Orçamento Previsto 

Acompanhando este projeto foi incluído um orçamento previsto para organizar uma etapa de 
CCVL. Este orçamento é apenas uma estimativa e cabe a prefeitura adequá-lo à sua realidade. A 
tabela abaixo mostra um custo aproximado para a organização, baseada nos valores dos 
orçamentos em anexo.  
 

Item Quantidade Valor unitário Valor 

Empresa especializada para fazer a apuração do campeonato 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 

Troféus 28 R$ 20,00 R$ 560,00 

Camisetas 100 R$ 26,90 R$ 2.690,00 

Banner para Informações sobre a prova 1 R$ 55,00 R$ 55,00 

Kit para alimentação e hidratação 100 R$ 5,32 R$ 532,00 

Hospedagem dos organizadores, sendo 5 por três dias. 15 R$ 100,00 R$ 1.500,00 

Reembolso de combustível dos organizadores. Três carros. 3 R$ 150,00 R$ 450,00 

Total Estimado   R$ 7.187,00 

 
Alguns itens não estão previstos na tabela acima, como ambulância, equipamento de som, roçada 
do mato e outros, pois acredita-se que estes itens podem ser conseguidos pela prefeitura, sem a 
necessidade de desembolso financeiro. 
 
Neste orçamento não está previsto nenhum tipo de lucro por parte da FCVL, pois esta Federação 
faz um trabalho totalmente voluntário, sem ônus para a prefeitura.  
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6 Anexos 

6.1 Orçamento para apuração 
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6.2 Orçamento de Troféus 
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6.3 Orçamento de Camisetas 
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6.4 Orçamento de Banner para informações sobre a prova 

 

 
 
 
 



 
 

 

PROJETO DE CAMPEONATO CAPIXABA DE VOO LIVRE DE 2013 - CCVL 2013 

                                  Página 13 de 14 

 

6.5 Orçamento de kit para alimentação e hidratação dos competidores 
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6.6 Orçamento de hospedagem para organizadores 

 

 
 
 

6.7 Orçamento de combustível para reembolso dos organizadores 

 

 


