
 

 
CONVOCATÒRIA I REGLAMENT PER A LA 

CELEBRACIÓ DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA OPEN 
DE PARACAIGUDISME ESPORTIU 2021 A VF-4  

 
 

1. ORGANIZACIÓ: El present Campionat de Catalunya de Paracaigudisme 
2021, estarà organitzat per la Federació Aèria Catalana a través del 
Club Aeri Castelló d'Empúries. 
 
 

2. LLOC DE CELEBRACIÓ: Centre de Paracaigudisme Skydive 
Empuriabrava, Aeròdrom d'Empúries (Castelló d'Empúries). 

 
 

3. DATES: dia 13 de juny de 2021. 
 
 

4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:  
 

• Pertànyer a un Club Català afiliat a la Federació Aèria Catalana. 
• Disposar de Llicència Federativa Catalana 
• Estar en possessió del Títol A de Paracaigudisme. 
• Aquells esportistes que no puguin complir els anteriors requisits 

podran participar en la categoria open. 
 

 
5. TERMINI D'INSCRIPCIÓ: Es podrà realitzar la Inscripció fins a les 

20:00 hores del dia 12 de juny. Excepcionalment, si hi ha places 
disponibles i l'organització ho admet, es podran admetre inscripcions fins 
al moment del sorteig de les mànigues, el dia 13 a les 8:00 hores. 

 
 

6. QUOTA D'INSCRIPCIÓ:   
 

a. Inscripció: 25 € per Equip en la prova de VF-4. El pagament 
d'aquesta quota dona dret a la participació en les mànigues de 
competició, d'acord amb el reglament de la competició i sempre 
que s'hagin emplenat els corresponents fulls d'inscripció i es 
compleixin la resta de requisits. 

b. Pagament dels salts: Per al bon funcionament de la competició, 
cada equip haurà de lliurar al Director de Competició dels tiquets 
de salt corresponents a les mànigues de competició, és a dir, 12 



 

tiquets de salt per equip. S'hauran de dipositar els tiquets abans 
del sorteig de les mànigues de competició.  

c. Càmeres: Els equips hauran d'inscriure al càmera com un 
membre més de l'equip. Gràcies a el patrocini de la Federació 
Aèria Catalana els salts del càmera seran a càrrec de 
l'organització. 

 
 

7. INSCRIPCIONS: Les inscripcions es realitzaran remetent el formulari 
d'inscripció (annex 1), adjuntat al final d'aquesta convocatòria, i la 
documentació en ella relacionada sobre cada participant al Club Aeri 
Castelló d'Empúries, amparacuellos@gmail.com , o entregar en mà a 
Director d'organització, i ha d'incloure la documentació: 

 
 Fotocòpia dels documents nacionals d'identitat. 
 Fotocòpia dels Títols de Paracaigudisme (mínim Llicència A). 
 Fotocòpia de les llicències FAC. 

 
No presentar la documentació completa per a la seva verificació abans 
de l'inici de la competició serà motiu de desqualificació sense dret a 
devolució de la quota d'inscripció. 
 

8. DESPLAÇAMENTS, ALLOTJAMENTS I MANUTENCIÓ: Seran per 
compte dels participants. Al web de el Centre de Paracaigudisme Skydive 
Empuriabrava es pot trobar informació sobre diferents possibilitats.  

 
  web: www.skydiveempuriabrava.com 
 

9. INCORPORACIÓ PER A LA COMPEITICIÓ: S'efectuarà el dia 13 de 
juny de 2021 a Centre de Paracaigudisme Skydive Empuriabrava. A les 
08:00 es lliurarà el nombre als equips i les mànigues de competició. Els 
salts de competició començaran a les 10:00 hores del 13 de juny. No hi 
haurà màniga d'entrenament. La competició finalitzarà a les 17,00 hores 
del 13 de juny, puntuant-se l'última mànega completada. 

 
 

10. SORTEIG: El sorteig de les mànigues es realitzarà a les 08:00 del el dia 
13 de juny. 

 
 

11. PROVES PUNTUABLES: La prova puntuable serà Vol en Formació a 4 
(VF-4).  
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12. VERIFICACIÓ I CONTROL: Tots els inscrits a la Competició hauran de 
realitzar una inscripció a Centre de Paracaigudisme Skydive 
Empuriabrava, amb l'objecte de rebre la xerrada de seguretat pròpia de 
la zona de salts i que el seu material de salts sigui revisat, a més hauran 
de signar el plec de descàrrecs de la Zona de Salts. El paracaigudes de 
reserva haurà d'haver estat plegat dins dels 365 dies anteriors a la 
finalització del Campionat, i tot l'equip haurà de trobar-se en bon estat, 
segons el que disposa el Reglament de Paracaigudisme d'RFAE. 

 
 

13. PERSONAL DIRECTIU I TÈCNIC: El Director d'Organització serà D. 
Alain Dony, el Director de la Competició D. Alberto Martin Paracuellos i el 
Jutge serà un amb Titulació de Jutge Nacional.  

 
 

14. AERONAU: Pilatus Porter amb velocitat de llançament 70 nusos +/- 5 
nusos, Twin Otter o King Air amb velocitat de llançament 75 nusos +/- 5 
nusos. Tots els equips realitzaran la mateixa màniga des de la mateixa 
aeronau, i aquesta pot variar d'una màniga a una altra. 

 
 

15. DETERMINACIÓ DELS CAMPIONS DE CATALUNYA I PREMIS: Es 
concediran medalles de la FAC als membres dels equips que quedin 
classificats en primer, segon i tercer lloc. Així mateix rebran el títol de 
CAMPIONS DE CATALUNYA els guanyadors de la modalitat. 

 
 

16. REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ: La competició es regirà sota el 
Reglament de Paracaigudisme d'FAE, secció 12, el Codi Esportiu de FAI, 
punt 5 i el Reglament de Competició de Vol en Formació de l'IPC en 
vigor, amb la següents excepcions; 

• La competició es desenvoluparà en 3 mànigues puntuables. 
• Únicament entraran al sorteig les figures denominades RANDOMS i 

només 4 d'elles per màniga. 
• Els salts es realitzen des 13.000 peus i el temps de treball seran 

45 segons. 
ANNEXOS: 
Annex 1: Formulari d'inscripció. 
Annex 2: Formacions VF-4. 



 

                Annex 1. Formulari d'inscripció. 
 
 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA PARACAIGUDISME ESPORTIU VF-4 2021 
 
 

 
NOM EQUIP            
 
CAP DE L’EQUIP           
 
 
SALTADOR            
 
SALTADOR            
 
SALTADOR            
 
SALTADOR            
 
CAMERA            
 
 
 
Desitgen inscriure en el Campionat i proves dalt indicades per a això declaren conèixer i 
acceptar les normes de la convocatòria i desenvolupament de la mateixa, aportant tota la 
documentació exigida, signant en prova d'això el cap de l'equip 
 
 
 
En    a  de   de 2.021 
 
 
 
 
 
 
Signat. : CAP  DE L’EQUIP. DNI. Núm.______________________ 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA: 
 
- Fotocòpia Llicència Federació Aèria Catalana de cada competidor. 
- Fotocòpia de l'DNI de cada competidor. 
- Fotocòpia de Titulació Esportiva (Mínim Títol A de la RFAE) de cada competidor. 

 
 
 
 
 



 

 
Annex 2: Formacions VF-4 
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