Ofício nº 024/2019
COMUNICADO
A Federação Gaúcha de Voo Livre vem, por meio deste, comunicar que se reuniu com a diretoria do
Clube Ninho das Águias e decidiram pelo cancelamento da 3º Etapa do Campeonato Gaúcho de Parapente, no
Clube Ninho das Águias, nos dias 16 e 17 de março de 2019, pelo fato de não haver NOTAM, na área do CNA,
para prática segura da competição.
Foi solicitado pela FGVL juntamente com o CNA o NOTAM para a 3º etapa do CGP, ao DECEA / ANAC, e o
mesmo foi negado. Devido as rotas/tráfegos de saídas e chegadas de aeronaves ao aeroporto de Caxias do Sul RS.
A FGVL permanece com seu compromisso, em conformidade e entendimento das regulamentações e normas,
para a prática aerodesportiva, conforme Instrução da ANAC ICA 100-3, RBAC 103, Estatuto da FGVL e
Regulamento do Campeonato Gaúcho 2019.
Estatuto FGVL:
CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES,
”Artigo 3º - São finalidades específicas da FGVL:
d. Responder perante a Autoridade Aeronáutica, por atividades aero desportivas, no que se refere à segurança
e regulamentação das Modalidades de Asa Delta e Parapente, no Território Estadual;”
CAPÍTULO VIII
DA DIRETORIA
”Artigo 31 - Compete, coletivamente, à Diretoria:
Parágrafo Segundo - Cumprir as resoluções emanadas pela autoridade aeronáutica.”
Regulamento do Campeonato Gaúcho de Parapente 2019.
“Item 8.2. Dos casos omissos e a necessidade de norma subsidiária
No que o presente Regulamento for omisso, se utilizarão, subsidiariamente, o Regulamento do Campeonato
Brasileiro de Parapente, desde que o dispositivo não afronte o presente Regulamento. O Campeonato será
disputado sob a estrutura da Regulamentação Federal de Voo do Brasil e sob as normas de voo e tráfego aéreo
da CBVL, ANAC, e da FAI, as quais os pilotos não podem desconhecer.”
Diante do exposto a FGVL e o CNA , no intuito de proteger os Pilotos de Parapente e Aeronaves e em
cumprimento a legislação vigente, decidem pelo cancelamento da 3º Etapa do CGP no Clube Ninho das
Águias.
A FGVL agradece o empenho e a colaboração da Diretoria do Clube Ninho das Águias em organizar a Etapa.
A FGVL estuda a possibilidade de transferir o evento para Novembro do ano corrente.
Certo de vossa compreensão, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atentamente ,
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