
Dates: 21-22 Març 2020 

Dirigits per: David Villarta 

Lloc: Àger (possibilitat de canvi de lloc en funció de la 

meteorologia)  

Durant el cap de setmana es realitzarà una jornada de formació 

per a pilots que vulguin iniciar-se en competició o millorar les 

seves aptituds en els vols de cros. 

Programa: 

Dissabte 21 

9:00h : Xerrada formativa on es tractaran els següents temes: 

-Explicació del funcionament d’una competició de parapent. 

-Tipus de Competicions (Carrera a gol, distancia lliure, distancia 

sobre eix, etc.) 

-Funcionament dels aparells. Xerrada de XCTRACK a càrrec de 

Miquel Villarta. 

-Sistemes de Puntuació i de recollides. 

-Nivells de seguretat en vol. 

-Protocols de seguretat en cas d’accident. 

-Obligacions dels participants. 

-Precs i preguntes. 

12:30: Pujada a l’Enlairament 

13:00: Brifing i realització d’una mànega de competició 

Es realitzarà una prova fàcil per la vall. 



17:00: Finalització de la mànega 

17:30: Xerrada post-vol, anàlisi dels vols i dels resultats.  

Diumenge 22: 

El gruix important de la formació s’impartirà duran dissabte, 

reservant diumenge més centrats en volar i no tant en teòrica. 

Si les condicions son bones es plantejaria una prova més 

ambiciosa, com podria ser qualsevol prova de la Lliga Catalana.  

Preu Inscripció: 5 euros pilots federats, 15 euros no federats. Es 

pagarà via PayPal al següent enllaç: 

https://www.paypal.me/federacioaeria 

O per transferència bancària al següent compte: 

ES79 2100 0828 6602 0083 3082 

Destinatari: Federació Aèria Catalana 

Pot assistir: Qualsevol pilot. Tot i estar pensat per a pilots que 

es vulguin iniciar al món de la competició també esperem que 

participin a les xerrades i les proves pilots veterans que vulguin 

aportar la seva col·laboració. 

Instruments necessaris: Sempre anireu millor si teniu GPS, però 

també podreu participar utilitzant el mòbil i l’aplicació XCTRACK. 

Els remontes correran a càrrec de la federació i van inclosos en 

la inscripció. 

En cas de previsió meteo extremadament dolenta es duria a 

terme tan sols la part teòrica el dissabte. 

INCRIU-TE en el següent formulari: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRy8fGgWBLpTMT

kWYjtJXiroUJnbfgl-303QwBdbhbGUtA_A/viewform?usp=sf_link 
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